
A XV-a ediție a „Cursei Scînieîi^

In nșiepiaren sinriului.»»
în aceste zile, pe șoselele din 

împrejurimile orașelor Brașov, 
Ploiești. Cluj și București îi în- 
tîlnești mai în fiecare după-amia- 
ză pe cicliștii din aceste locali
tăți. Ei se pregătesc în vederea 
celei de-a XV-a ediții a „Cursei , 
Scînteii*  competiție tradițională, | 
care, an de an angrenează în în- j 
trecerile ei pe cei mai buni rutieri i 
din țara noastră.

Ieri i-am întîlnit întoreîndu-sc ■ 
de Ia antrenament pe alergătorii 
de la clubul sportiv Steaua.

— Cît ați rulat astăzi ?
— Peste 100 km. ne-a răspuns 

proaspătul campion de fond al 
țării noastre. Nicolae Cri gore.

— Probabil că vrei să reeditezi 
succesul din recentul campionat ?

— Nu pot spune că n-aș dori. 
Toți cicliștii vor să învingă. Eu 
întotdeauna m-am pregătit serios 
și am așteptat cu nerăbdare cursa 
organizată de ziarul „Scînteia*.  
Este o competiție care a deschis 
multor tineri porțile afirmării. 
Printre aceștia mă număr și eu.

în discuția noastră a interve
nit antrenorul Norhadian care a
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CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS
IN FAZA

Trei reprezentanți ai țării 
noastre sîn.t prezenți în finalele 
de simplu ale internaționalelor. 
Țiriac va intîlni pe Bosch, iar 
Julieta Namian va avea ca ad-

FINALELOR
drezowska — Eleonora Roșianu 
6-4, 6-1.

Pe toate cele 7 terenuri...

versată pe poloneza Jadwiga 
Jedrezowska.

G. Bosch, performerul 
semifinalelor

a se ajunge la 
terenurile de la 
fost folosite din 
zi de joi

„Cupa Agriculturii" — mijloc important 
de consolidare a asociațiilor sportive sătești

I. TRAIAN

participat la primele e Jifii ale
„Cursei Scînteii*  :

— Cursa Scinteii a adus de-a
lungul anilor — ne a spus tov.

(Continuare in pag. a 6-a)

In fotografie: Nicolae Gri gore
(Steaua) surprins la cîteva minute 
după ce a cucerit titlul de cam
pion al țării la fond.

Competiție de mase care se 
bucură de multă apreciere in 
rindurile tineretului din satele 
patriei noastre. „Cupa Agricul
turii" contribuie intr-o mare 
măsură nu numai la angrena
rea unui număr mare de oameni 
ai muncii in diierite competiții, 
ci și la intărirea organizatorică 
a asociațiilor sportive de la 
sate. In munca de popularizare 
și buna desfășurare a diferitelor 
concursuri din cadrul „Cupei 
Agriculturii" consiliile asociații
lor sportive își verifică capaci
tatea organizatorică, posibilită
țile pe care le au de a mări nu
mărul membrilor UCFS, al sec
țiilor pe ramură de sport, de 
a dezvolta și consolida baza 
materială.

Un rol deosebit in traducerea 
in viață a tuturor acestor sar
cini ale asociațiilor noastre 
sportive il au comisiile regio
nale și raionale de organizare 
a întrecerilor din cadrul „Cupei 
Agriculturii". Tocmai pentru a- 
ceasta comisiile au cuprins in 
planurile lor de acțiuni măsuri 
care să contribuie ta consolida
rea organizatorică a asociații

lor sportive da la sate. Un 
exemplu concludent in această 
privință il constituie comisia re
gională Brașov, care a și tre
cut la realizarea unora dintre 
acțiunile prevăzute in plan. Ast
fel. in cadrul raioanelor a În
ceput repartizarea profesorilor 
de educație fizică și a instructo
rilor sportivi pe asociații spor
tive sătești. Ținind seama că 
in întreaga regiune există peste 
600 de astfel de cadre tehnice 
și că numărul asociațiilor spor
tive de la sate este de 354, se 
poate spune că fiecare asocia
ție va primi sprijin de la unul 
sau doi tehnicieni. Acțiunea de 
repartizare a cadrelor tehnice 
s-a făcut după o instruire te
meinică. arătindu-se că fiecare 
tehnician are sarcina să viziteze 
de două-trei ori pe săptămînă 
asociația sportivă respectivă și 
că obligațiile unui astfel de ac
tivist obștesc nu se limitează 
doar la ajutorul tehnic in orga
nizarea competițiilor. Așa s-a

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag- a 3-a)

15 medalii 
cucerite 

de sportivii romîni 
la Helsinki

Pină vineri la prinz, spor
tivii țării noastre prezenți la 
întrecerile prietenești din ca
drul celei de a Vill-a edi
ții a Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților au 
obținut un număr de 15 
medalii, dintre care 6 de aur 
(atletism 2, natație 2, lupte 
1, volei — fete 1), 8 de ar
gint (atletism 4, natație 2, 
lupte 2) și una de bronz 
(natație).

Este un bilanț deosebit de 
vaioros, care vorbește de la 
sine despre frumoasa com
portare pe care o au sporti
vii țării noastre la Festiva
lul de la Helsinki.

Ieri după-amiază, în semifi
nale, Țiriac l-a învins pe iu
goslavul Jaksici (7—5, 6—1, 6—2) 
după un meci de bun nivel 
tehnic, iar Bosch a reușit un 
rezultat de prestigiu, întrecin- 
du-1 pe campionul polonez Ga- 
siorek (1-6, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2) 
datorită tenacității, calmului și

~ Sării tactice superioare.
semifinalele feminine: 

Namian — Ecaterina 
7—5, 6—1 ; Jadwiga Je-

și di- 
predo- 
simp'u

Țiriac a / 
doar în J 
ca apoi 3

Cel de al™

Julieta 
Horșă

Dar pentru 
semifinale. 
Progresul au 
plin'- întreaga 
mineața • de vineri. Au
minat întîlnirite de 
mascuiin și feminin.

Pe terenul centrat, 
avut momente grele 
primul set cu Bardan,
să joace din ce in ce mai si
gur, excelind in loviturile de 
atac : 7—5, 
celași timp, iugoslavul 
și polonezul Piatek dădeau o 
luptă acerbă.

6—4. 6—:

(Continuare in pag. a 8-a)

și a

Un reușit curs de perfecționare 
a inspectorilor metodiști regionali 
responsabililor de cercuri pedagogice

■ l

Intre 3 și 22 iulie ac. a 
avut loc la Rîmnicu Vilcea 
cursul de perfecționare a in
spectorilor metodiști regionali 
și a responsabililor de cercuri 
pedagogice. Au participat 123 
de metodiști din toate regiu
nile țării, cu excepția unor 
secții de învățămînt regionale 
(Galați, Cluj, Hunedoara și 
Ploiești), care din motive încă 
necunoscute nu au trimis pe 
cei ce trebuiau să participe la 
curs.

Această inițiativă a Minis
terului Invățămîntului și Uni
unii de Cultură Fizică și Sport 
este binevenită, 
un astfel de curs 
fost organizat decît 
mulți ani în urmă 
Brașov).

Scopul cursului a

mai ales că 
nu a mai 
cu foarte 
(1950 la

fost acela

ELENA DOBINCA

(Continuare în pag. a 3-a)
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Noi succese ale sportivilor noștri 
@ Luptătorul Iosif Moca —medalie de aur $ Giurgiucă și Rethi în finală la dublu bărbați, 

la tenis de masă (££ Voleibaliștii romîni învingători în partida cu echipa U.R.S.S.

EXCELENTA COMPORTARE A LUPTĂTORILOR 
LA „CLASICE"NOȘTRI DE

Iosif

țara 
corn- 
mi -

HELSINKI (prin te
lefon de la trimisul 
nostru special).

Luptătorii din 
noastră au avut o 
portare excelentă,
șind să cucerească 
locuri fruntașe, atît în 
clasamentul pe echipe, 
cît și în probele indivi
duale. Astfel, pe echipe 
reprezentativa R. P. Ro- 
mîne a ocupat un me
ritat loc 2, iar la indi
vidual, luptătorul Iosif
Moca, manifestînd o
combativitate rar întîl-

impresionat publicul, a cucerit meda-
(categoria 78 kg.). Foarte bine au

‘ ’ și

VICTORIE Șl LA VOLEI :
R. P. ROMlNĂ — U.R.S.S. 3—1

(Continuare in pag. a 8-a)

dalii de argint. Iată și cîteva din ultimele rezul
tate înregistrate de luptătorii noștri de la „cla
sice" : David b. p. El Masri (Liban), Martinescu 
m.n. cu Bolan Radev (R.P.B.), David b.t. III pe 
Karl Heinz (R.D.G.), Moca b.p. pe Yoraid (Liban).

Joi noaptea, pe podiumul din incinta patinoaru
lui complexului olimpic au avut loc primele jocuri 
din cadrul întrecerilor masculine de volei. Parti
cipă echipele U.R.S.S., R. P. Romine, R. S. Ceho
slovace și Finlandei. Temperatura foarte scăzută 
nu i-a împiedicat pe numeroșii amatori de volei 
din capitala Finlandei de a fi prezenți la între
cerea inaugurală.

TEODOR ROIBU
nită, care a

‘ lia de aur
mers Nicolae Martinescu (categoria 97 kg) 
'Petre David (cat. 63 kg), care au obținut me-

Helsinki — iulie, august 1962. Cîteva imagini de la întrecerile sportive din cadrul celei de a 
VIII-a ediții a Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților.

Echipa noastră de volei a ciștigat turneul de la Helsinki. Iată lotul voleibalistelor 
tării noastre defilind cu prilejul festivității de deschidere a competiției (fotografia nr. 1). Iată-le 
pe tinerele noastre reprezentante, în meciul susținut in compania voleibalistelor R. D. Ger- 
mane. Domnica Costic trage năpraznic. in ciuda „zidului*  format de apărătoarele germane 
(fotografia nr. 2). O imagvm simbolici ;mortzUzzti pe pelicula fotografică : atleta cubtsnă, Li Mer

cedes, primind de gulerul treningului Iolandei Balaș, o frumoasă insignă. Un gest care spune 
mult, care vorbește de la sine despre marele mesaj al prieteniei pe care il constituie sportul și 
întîlnirile delegațiilor prezente la Festival (fotografia nr. 3). Pe podiumul cel mai 8ndlt, o 
sportivă din R. P. Romină. Ați recunoscut-o ?... Este Maria Diți-Diaconescu, care, cu o excelentă 
performanță de 51,02 m la aruncarea discului a ocupat locul I. O frumoasă medalie de aur pen
tru mișcarea noastră sportivă ! (fotografia nr. 4). Fotografii realizate de trimisul nostru speciaZ 
la Helsinki, Teodor Roibu.
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Preocupare permanentă-rezultate bane
Hotăriți să ducă la îndeplinire sar

cinile Conferinței pe țară a UCFS cu 
privire ia introducerea gimnasticii in 
producție in toate întreprinderile și 
instituțiile, activiștii din cadrul con
siliului regional șî d:n cadrul consi
liilor raionale UCFS din regiunea 
Argeș au manifestat o preocupare per
manentă față de această problemă.

In acest sens vom menționa, de la 
bun început, larga acțiune de popu
larizare a acestei activități. Atit în 
centrul de regiune, cit și in majorita
tea raioanelor s-au organizat confe
rințe sau consfătuiri, cu ocazia căro
ra numeroși profesori de educație fi
zică, instructori sportivi sau medici 
au ținut expuneri și referate, demon- 
strind marele folos ai practicării gim
nasticii in producție. Paralel 
desfășurat o intensă activitate 
cruțare din rindul salariaților 
ătructorilor voluntari, care au
apoi cursuri de instruire organizate de 
consilii 
măsuri, 
raionale 
nele de 
nele
ți de conducerile administrative a ie 
întreprinderilor și instituțiilor, au 
contribuit ca gimnastica in producție 
să se extindă in regiunea noastră.

Citeva cifre sint grăitoare. Astfel, 
dacă la sfirșitril anului trecut gim
nastica 
mai in 
oameni 
noastră
instituțiilor în care 
de gimnastică in producție a crescut 
la 31, iar numărul oamenilor muncii 
care practică aceste exerciții a depășit 
citra de 8.000. Numai in cursul luni
lor mai și iunie gimnastica in pro
ducție a fost 'introdusă in 8 noi în
treprinderi, printre care vom cita uzi- 

Uzinele 
fabrica 
Uzinele 

Uzina

s-a
de re- 
a 
urmat

in-

raionale UCFS. Toate aceste 
in elaborarea cărora 
au fost indrumate 
partid și sprijinite

sindicale și U.T.M.

consiliile 
de orga- 
de orga- 

precutn

Constantinescu, Alexandru Mușuianu. 
Constantin Gaftoi, Gheorghe Roman 
și Anton Coșerea care, incă din primele 
zile, au participat cu regularitate la 
programele de gimnastică in produc
ție, constituind un bun exemplu pentru 
ceilalți muncitori.

Pentru a traduce în viață și pe 
rnai departe sarcinile cuprinse in do
cumentele Conferinței pe țară a 
UCFS cu privire la extinderea gim
nasticii in producție, consiliul regio
nal UCFS și-a propus ca in perioa
da imediat următoare această formă 
de angrenare a oamenilor ‘muncii in 
practicarea exercițiilor fizice să fie 
introdusă in alte 15 unități, printre 
care Complexul C-F.R. Piatra Olt, 
I.F. Curtea de Argeș, întreprinderile 
Textile Pitești. Datorită acestui fapt, 
numărul oamenilor muncii care prac- 

gimnastica in producție va crește 
incă citeva mii. Au fost stabilite 
timp măsuri privind pregătirea d« 
cadre de instructori. întocmirea

tică 
cu 
din 
noi
programelor de exerciții, studiindu-se 
in aceiași timp posibilitatea ca, in 
unitățile unde introducerea gimnasticii 
in producție nu este posibilă, să se 
practice gimnastica de angrenare.

ALEXANDRU MOMETE 
activist al consiliului regional 

UCFS Argeș

in producție se practica nu
lă unități 
ai muncii.

numărul

de către 2.100 de 
astăzi, in regiunea 
întreprinderilor și 
s-a introdus pauza

sodice Govora, 
Cimpulung și altele, 
a fi evidențiat, de asemenea, 

a crescut in mod simțitor 
și calificarea Instructorilor

nele „Vasile Tudose" Colibași, 
Mecanice Cimpulung Muscel, 
textilă Musceleana Cetățeni, 
de produse 
Electrică

Merită 
faptul că 
numărul
voluntari care conduc programele gim
nasticii in producție, precum și nu
mărul coordonatorilor, care se ocupă 
cu schimbarea programelor și cu 
tprijinirea activității instructorilor. 
Astăzi, in regiunea noastră 270 
cadre voluntare muncesc cu spor 
cadru! activității de gimnastică 
producție. O serie de instructori 
kmtari. muncesc cu entuziasm:
deplinindu-și această sarcină cu cinste 
merită citați tovarășii AHenie Jianu, 
Nicolae Eremia, loan 
Un aport deosebit la 
succes 
cadrul 
Adus

de
in
în 

vo- 
in-

a gimnasticii 
întreprinderilor 
muncitorii fruntași,

Buzică și alții, 
introducerea cu 

in producție in 
din regiune l-au 

ca Eugen
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Tot mai inul ți
LA ÎNCEPUT DE

oameni ai muncii
practică gimnastica

în produefie

în activitatea de zi cu 
uzine din orașul Brașov

Nu de mult, 
zi a două mari 
sa produs un eveniment deosebit: mun
citorii au participat pentru prima oară 
la pauza de gimnastică tn producție. 
La început n-a fost ușor... Dar, cu fie
care zi care trecea, tot mai mulți oa
meni ai muncii de la Uzina de Trac-

Gimnastica în producție are mulți prieteni
toare și de la uzina Hidromecanica s-au 
convins de influența binefăcătoare pe 
care o au exercițiile de gimnastică tți 
producție asupra organismului.

i ■

DRUM.
am fost oaspeții harnicilor 
din aceste două uzine. l-am

Recent 
muncitori 
vizitat (împreună cu aparatul de foto
grafiat ), la ora ctnd efectuau 
gramul de gimnastică tn 
l-am găsit veseli, particiDînd 
gere la această 
educație fizică a

rwo- 
producție. 
cu eoni in- 
formă defolositoare 

maselor.
★

Tractoare aproximativLa U zina de 
3.000 de muncitori, tehnicieni și funcțio
nari sint cuprinși tn pauza de gimnas
tică tn producție. Am văzul pe mun
citorii unei secții executlnd programul 
de gimnastică (foto nr. 1). Toți lucrau 
cu plăcere, cu mult entuziasm. Im 
aceeași oră exercițiile de gimnastică tn 
producție se făceau și la alte secții. In 
prezent la Uzina de Tractoare se desfă
șoară o intensă activitate pentru extin
derea gimnasticii tn producție la toate 
schimburile, pentru aceasta existlnd 
condiții dintre cele mai bune.

★

Zilnic, la ora II, pe platourile din 
fața noilor hale de la uzina Hidrome
canica, toți salariații participă la pauza 
de gimnastică tn producție. Interesul 
pentru această activitate a crescut -dBk. 
rios tn ultimul timp și așa se explică 7 
de ce nimeni nu lipsește de la progra
mul de gimnastică in producție. Spre 
exemplu, pe membrii sectorului de senio
rie i-am găsit afară, în plină activitate 
(foto nr. 2). La uzina Hidromecanica 
programul de exerciții nr. 1 a fost 
terminal și acum se execută al doilea 
program. Printre cei mai activi la gim
nastica în producție sînt comuniștii 
Nicolae Jalea, Carol Racz și Zoi ian 
Magyari.

GH. CORCODEL și V. POPOVICI, 
coresp.

din aleile 
Uzinei de

la Uzinele de Utilaj
Este ora 10,45. Pe una 

umbrite de pomi ale
Utilaj Petrolier din Tîrgoviște un 
grup de muncitori din atelierul „Scu
le- sînt aliniați pe citeva rinduri și 
execută ritmic exercițiile cuprinse in 
programul pauzei de gimnastică. In 
fața lor, instructorul voluntar Ion 
Grama comandă exercițiile.

— Aplecarea trunchiului în față la 
orizontal. ... Apoi, rotirea lui amplă 
spre stingă. înapoi, la dreapta și din 
nou în față. Atențiune . .. începem !

Grupul de muncitori execută miș
carea. Toți urmăresc cu atenție pe 
instructor. Pornim mai departe. Pe 
o alee apropiată, muncitorii din altă 
secție sînt și ei la pauza de gim
nastică in producție.

Zgomotul vocilor ne vestește că 
programul de gimnastică în produc
ție s-a terminat. Muncitorii se răs- 
pîndesc pe alei, stau de vorbă. Unii 
iau o gustare, iar alții au aprins cite 
o țigară. Pauza nu s-a terminat incă. 
Intrăm in vorbă cu muncitorul 
Gheorghe Broajbă. rectificator in ate
lierul „scule" și secretar al comite
tului sindical de secție.

— Participați cu regularitate la 
programul de gimnastică în produc
ție ?

- Da. 
exerciții 
prilei de
organismului 
muncă. M-am

pim- 
acest 
multi 
vină 
pro- 

toată

pe 
în 
de 
Pe

locul
este 
telegrafic

reg- 
pro- 
pro- 
ter-

spun ? Sint

Execut cu plăcere aceste 
care constituie un minunat 
destindere, de înviorare a 

după citeva ore de 
convins personal cit

Petrolier din Tîrgoviște
de folositoare sînt exercițiile de 
nastică in producție și pentru 
motiv caut să conving cit mai 
tovarăși din secția noastră să 
alături de noi cind executăm 
gramul. Nu mă las pînă ce nu
secția va participa la gimnastica in 
producție...

De aceeași părere este și ajustorul 
Vasile Botiș, care ne mărturisește că 
execută exerciții de gimnastică și la 
domiciliu, dimineața, înainte de a 
pleca la uzină.

Ceva mai departe întîlnim 
lorul Ion Dumitrache. fruntaș 
ducție. Se grăbește spre 
ducție, deoarece pauza 
minate. Ii solicităm — 
o declarație ...

„Ce aș putea să vă
foarte mulțumit și mă simt excelent 
de cind practic gimnastica in produc
ție. Reiau lucrul mult mai vioi Ș> 
cu mai mult spor. Sînt convins că 
randamentul meu in producție a cres
cut, și datorită acestui fapt.

Sirena anunță încheierea pauzei. 
Aleile sînt acum pustii. Mîine la 
aceeași oră ele vor cunoaște din nou 
animația grupurilor de muncitori 
care vor executa cu entuziasm pro
gramul de gimnastică in producție. 
Ei sînt din ce în ce mai mulți și nu 
peste multă vreme toți salariații 
Uzinei de Utilaj Petrolier din Tirgo- 
viște vor fi cuprinși in această for
mă de educație fizică a maselor.

MIȘU AVANU-coresp.

De ce nu merge treaba bine?

O DISCUȚIE FOLOSITOARE
cîtva timp in urmă, consiliulCu

jraional UCFS Satu Mare a organizat o 
consfătuire cu participarea a 15 repre
zentanți ai conducerilor întreprinderi
lor și instituțiilor din localitate, in 
cadrul căreia a tost analizată activi
tatea gimnasticii în producție. La 
această ședință au luat parte dele
gați ai organizațiilor de mase din 
oraș, precum și reprezentanți ai sec
ției de invățămînt de pe lingă Sfatul 
popu’ar orășenesc.

Consfătuirea s-a arătat a fi foarte 
rodnică. Ea a început cu un referat 
prezentat de dr. Nemeth Zoltan care 
a arătat pe larg, folosind o serie de 
date statistice, contribuția acestei ac
tivități la întărirea sănătății și la 
creșterea puterii de muncă. In con
tinuare. președintele consiliului raio
nal UCFS, tov. Gheorghe Lupescu,

SPORTUL POPULAP
Pacr a 2-a Mr 4077

a prezentat o scurtă informare in 
care s-a analizat felul in care se des
fășoară munca de introducere și ex
tindere a gimnasticii în producție în 
cadrul întreprinderilor și instituțiilor 
din oraș și raion. Cu acest prilej, a 
fost pus în discuție un plan de acțiu
ne în vederea extinderii gimnasticii 
în producție la o serie de întreprin
deri și instituții, unde această for
mă de angrenare a oemenilor muncii 
în practicarea exercițiilor fizice nu 
este incă introdusă. Cu această oca
zie a fost scos în evidență faptul că 
la o serie de întreprinderi, cum sint 
fabrica de confecții „Mcndiala" în
treprinderile „1 Septembrie", „Tudor 
Vladimirescu", 
cotext1 
ducție se bucură de 
ces, fiind practicată 
oameni ai muncii.

Instructiv pentru 
consfătuire a fost cuvîntul pe care

ultima perioadă de timp, să dezvolte 
activitatea din cadrul gimnasticii in 
producție. Astfel, au fost ascultate 
cu multă atenție cele relatate de tov. 
Rozalia Szekely care a arătat pe 
larg, felul cum a fost organizată mun
ca în cadrul asociației sportive de la 
fabrica „Mondiala", subliniind greu
tățile întîmpinate la început și modul 
în care consiliul asociației a reușit 
să ajungă în prezent fruntaș pe re- 

extinderea

„Mcndiala
„1 Septembrie", 

„Solidaritatea", 
și altele, gimnastica în

un frumos
de peste

folositoare 
celor pre-

participanții ta

giune în dezvoltarea și 
gimnasticii în producție.

In încheierea acestei 
consfătuiri, majoritatea
zenți și-au luat angajamentul să spri
jine mai eficient pe viitor activita
tea de extindere a gimnasticii în pro
ducție, în așa fel încît in scurt timp 
in orașul Satu Mare numărul celor 
care practică această formă de edu
cație fizică a maselor să crească con
siderabil.

AUGUSTIN VERBA-coresp.

Asociația sportivă a filialei Băncii 
R.P.R. Roman s-a străduit și a reu
șit cu citva timp in urmă să intro
ducă gimnastica in producție. O vre
me, toți salariații participau cu re
gularitate la această activitate, in- 
tilniridu-se pentru 15 minute in curtea 
instituției, unde executau cu convin
gere exercițiile de gimnastică.

Acum insă toate acestea sint lucruri 
de mult... uitate. Gimnastica în pro
ducție nu se mai practică la filiala B. 
R.P R. Roman. Cu toate acestea sala
riații nu uită să iasă pentru 15 mi
nute in curte, unde mai stau de vorbă, 
se plimbă, socotind probabil că ast
fel de lucruri pot înlocui exercițiile de 
gimnastică in producție.

Felul in care se „desfășoară" gim
nastica în producție la filiala Băncii 
RPR ‘ . .
consiliul raional 
rășul 
riat 
să ia 
ținind 
numai 
— se 
problemă 
tive. Și așa, 
altul, cei doi nu au reușit pină in 
prezent să stabilească cine poartă 
răspunderea pentru taptul că gimnas
tica in producție a fost abandonată. 
Nu a sosit oare timpul să se... aban
doneze această dispută și să se reia 
programul de gimnastică in produc
ție?

deose- 
din 

„Gri- 
preo-

Roman este cunoscut si 
UCFS dar, 

Grunzu, activist 
acestui consiliu, 

ce se impun, 
o poartă numai și 

Florica Eremia care 
răspunde de această 

in cadrul asociației spor- 
aruncind vina unul pe

Gh. 
al 

măsurile 
că vina 
tovarășa 
spune —

de 
tova- 
sala- 

întirzie 
sus-

In raionul Tirnăveni gimnastica in 
producție era practicată cu un 
bit succes de către mun. Horii 
cadrul cooperativei de mobile 
vița Roșie". Neexistînd insă o
cupare suficientă in această direcție, 
programele de gimnastică în produc
ție au început să se... rărească, iar 
apoi să lipsească cu desăvirșire din 
activitatea cotidiană a muncitorilor 
cooperatori.

La Combinatul chimic, deși s-a 
vorbit mult despre acest lucru și cu 
toate că — uneori — activiștii con
siliului raional UCFS Tirnăveni au 
sprijinit consiliul asociației sportive, 
gimnastica in producție nu a fost incă 
introdusă.

Ce denotă aceste situații ? In primul 
rînd, este evident că consiliul raional 
UCFS nu a știut să îndrume și să 
controleze asociațiile 
blema introducerii și 
nasticii in producție, 
lipsă de preocupare
chiar la consiliul raional UCFS atunci 
de ce să ne mai mirăm că unele con
silii ale asociațiilor sportive nu pri
vesc cu seriozitate introducere» gim
nasticii în producție ?

sportive in pro- 
extînderii gim- 

Și dacă această 
s-a manifestat

(După corespondențele primite de 
la Octavian Guțu și Ioan Ha- 
sașiu).



„Ziua președintelui"
la Băilesti

Din viața organizației noastre

De doi ani, în planurile de muncă ale 
consiliului raional UCFS Băilești figu- 
rează, printre alte sarcini, organizarea 
„Zilei președintelui'4, prilej cu care 
conducătorii asociațiilor sportive din ra
ion sînt convoca ti la sediul consiliului 
raional pentru a împărtăși din experien
ța proprie și a dezbate în comun prin
cipalele probleme care stau în fata aso
ciațiilor sportive de aici.

Inițiativa activiștilor sportivi din ra
ionul Băilești este, fără discuție, lău
dabilă. Schimbul de experiență între pre
ședinții consiliilor asociațiilor sportive 
a dus la dezvoltarea sub toate aspec
tele a activității de cultură fizică și 
sport în raion. Creșterea numărului de 
membri ai UCFS (aproape 14.000, dintre 
care 2.800 fete), 
acțiunile de amena
jare de noi baze 
sportive simple (în
fiecare sat există cel puțin cîte un 
teren de fotbal și volei), organizarea 
temeinică a turneelor de fotbal pentru 
promovarea în campionatul nagional, a 
campionatului sătesc etc., se datoresc 
Intr-o bună măsură și schimbului de 
experiență făcut cu prilejul „Zilei pre
ședintelui44.

Cum se organizează această acțiune? 
Președinții asociațiilor sportive, pre- 

zenti la sediul consiliului raional, sînt 
informați — pe baza unui material — 
de realizările și lipsurile din activitatea 
asociațiilor sportive. După aceea mem
brii consiliului raional UCFS stabilesc 
fctrș'edinții asociațiilor care trebuie să 
prezinte informări asupra modului cum 
Iși desfășoară munca.

Luna trecută, președinții asociațiil -r 
sportive din raionul Băilești s-au în-
tîlnit din nou. Discuțiile au avut un 
caracter larg, interesant. Profesorul de
educație fizică Dumitru Pătru (asociația
Recolta din comuna Catane Noi), de
pildă, a împărtășit din experiența pro
prie în ceea ce privește atragerea tinere
lor fete în activitatea sportivă. Astfel, 
nu de mult în comuna Catane s-au al
cătuit două echipe feminine de volei și

au fost organizate concursuri demon
strative de atletism care s-au bucurat 
de mult interes printre fete. Gheorghe 
Tănăsoiu (asociația Valea Dunării — 
Negoi) a relatat apoi despre modul cum 
este asigurată colaborarea dintre asocia
ția sportivă și organizația U.T.M. din 
comună, condiție importantă pentru dez
voltarea activității sportive. El a arătat 
în continuare cum organizează etapa pe 
asociație a Spartachiadei de vară a ti
neretului, cum mobilizează cadrele di
dactice din comună pentru a sprijini 
munca consiliului asociației sportive.

Președintele asociației Progresul Băi» 
lești, Marian Ionescu, s-a ocupat de 
unele aspecte privind activitatea echipei 
de fotbal din Băilești, arătînd că con

siliul asociației spor
tive, în frunte cu 
președintele, a pro
cedat ne just, acor-

dînd sprijin aproape exclusiv fotbalului, în 
dauna celorlalte discipline. Pe de altă 
parte — a subliniat tov. Ionescu — la 
Băilești tinerele fete, cu unele mici 
excepții, stau încă departe de activita
tea sportivă, nu se face aproape nimic 
pentru atragerea lor pe terenurile de 
sport. Aceasta, deși la Băilești există 
trei profesoare de educație fizică (Maria 
Călinescu, Eugenia Călin și Elisabeta 
Jivcu) cu o bună calificare.

Activiștilor din asociațiile sportive 
băileștene li s-au adus apoi la cunoștință 
probleme principale de care vor trebui 
să se ocupe în perioada următoare. O 
atenție mai mare va trebui dată încasării 
cotizațiilor UCFS, capitol la care aso
ciațiile sportive din raionul Băilești sînt 
încă deficitare. Cadrele didactice de la 
sate vor trebui să sprijine și mai mult 
activitatea consiliilor asociațiilor spor
tive, iar organizarea „duminicilor spor
tive “ va trebui intensificată.

„Ziua președintelui44 organizată de 
consiliul raional UCFS Băilești a că
pătat tradiție. Schimbul de experiență 
între activiștii sportivi ai satelor, obiș-
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Miine, pe stadionul
In a doua jumătate a 

boxerii clubului Voința se 
în R. D. Germană, unde 
două întîlniri — la Karl 
și într-o localitate ce nu 
definitivată. Ieri, Sandu Ion și Gheor- 
glie Preda, antrenorii bucureștenilor, 
ne-au declarat că la pregătirile pugi- 
liștilor de la Voința participă întregul 
efectiv al secției precum și cîțiva bo
xeri de la asociațiile Voința din pro
vincie, și că după reuniunea de selec
ție de miine dimineață vor da formă 
definitivă echipei.

Intr-adevăr, miine de la ora 10, iu
bitorii boxului din Capitală vor avea 
prilejul să asiste la o reuniune inte
resantă, pe stadionul Voința (la capă
tul tramvaiului 5) care cuprinde 11 par
tide, după cum urmează: M. Niculae
— C. Dobrică, I. Mărcuș — C. Ghiță, 
I. Toma — N. Aliuță, O. Chenan (Con
stanța) — D. Miron, C. Paznicu (Iași)
— C. Balaban, N. Moldovan (Reghin)
— V. Mihăilă, G. Simonca (Cluj) — 
M. Băloiu, D. Ionescu — O. Baciu 
(Clui), C. Gherasim — Gh. Dumitru, 
St. Alustață — I. Pițigoi, I. Petrov — 
I. Alexai.dru.

Voința
lunii august 
vor deplasa 
vor susține 
Marx Stadt 
a fost încă

Vie activitate
Amînate cu o săptămînă, campio

natele republicane de juniori (faza 
finală) se vor desfășura în zilele de 
9, 10, 11 și 12 august, la ștrandul 
Tineretului din Capitală. In toate 
centrele de natație ale țării, tinerii 
înotători s-au întrecut în cadrul eta
pei regionale, desemnînd din rîndu- 
rile lor pe viitorii candidați la titlu
rile și tricourile de campioni.

La Cluj, ne informează corespon
dentul nostru Paul Radvani, desfășu
rarea probelor a scos în evidență 
buna pregătire a înotătorilor de ia 
Școala sportivă de elevi din Turda 
(antrenor Coloman Bogdan) care au 
cîștigat 9 probe. Iată cîteva rezul
tate: JUNIORI CAT. I. 100 m liber: 
V. Horvath (C.S.M. Cluj) 1:01,8; 
100 m bras: Gh. Horvath (C.S.M. 
Cluj) 1:25,4; JUNIORI CAT. A II-A. 
100 m bras : Dan 
Turda) 1:25,2; 400 
du (S.S.E. Turda] 
RE CAT. A Il-A.

Constantin (S.S.E. 
m liber : Dan Ra- 
5:51,1; JUNIOA- 

100 m bras: Zoe

ACTIVITATEA IN ȚARA
REG. MARAMUREȘ — REG. 

CEAVA 24-1-4
SUCEAVA (prin telefon). — 

xetii maramureșeni au cîștigat în de
plasare 
TATE 
b.ab. I. 
b.p. C. 
b.k.o.1
(M) b.p. D. Epure (S), Gr. Cră
ciun (M) b.ab. M. Ignat (S), V. 
Mureșan (M) ’ ~
F. Silagi (M) 
C. Nagy (M) b.p. V. Ivanițchi (S). 
Boxerii L. Cătună și S. Niehita — 
ambii din regiunea Suceava — au 
cîștigat prin neprezentarea adver
sarilor.
C. ALEXA și R. MUNTEANU-coresp.

REG. ARGEȘ — REG. OLTENIA
20—20

CIMPULUNG MUSCEL (prin te
lefon). — Intîlmrea dintre formațiile 
regiunilor Argeș și Oltenia a fost viu 
disputată. Scor: 20:20. S-au calificat 
pentru etapa următoare pugiliștii ar- 

alcătuit o 
CÎTEVA

geșeni, deoarece ei au 
echipă mai tinără. IATA 
REZULTATE TEHNICE : ȘL Mihai 
(A) egal 
nole (A)
C. Dinu
1. Florea
La reuniune au asistat 4000 de
ta tori.

cu I. Ficiu 
egal cu M.
(O) b.p. D.
(A) b.p. V.

(O). I.
Ionescu 

Pa vel
Ionescu

Ma- 
(O). 
(A), 
(O), 

spec-

V. POPESCU-coresp.

su-

Bo-

cu scorul de 24—14. REZUL- 
TEHN1CE: C. Macovei (M) 
Urzică (S), V. Hreniuc (M) 
Sandiuc (S), I. Costin (M) 

~ Toader (S), G. MihaliF.

I. Onofrei (S), 
b.ab. I. Rusu (S),

în toate centrele
Bucur (S S.E. Turda) 1:43,2: 100 m 
liber: Viorica Szell
1:27,8.

(S.S.E. ClujJ

★
viitoare începe returulDuminica 

campionatului republican de polo, re
zervat juniori'or. Spre deosebire de 
prima parte a competiției, returul se 
desfășoară sistem turneu (între 12— 
17 august) pe următoarele zones 
zona I — București, cu participarea 
echipelor bucureștene Dina'tno, Clubul 
sportiv școlar, Progresul, Steaua, Ra
pid, Știința ; zona a Il-a — Cluj, cu 
participarea echipelor C.S.M. Cluj, 
Voința Clui, Știința Cluj, C. S. Mu
reșul Tg. Murdș și Voința Tg. Mu- 
reș ; zona a Hl-a — Timișoara, unde 
vor juca echipele C.S.O. Timișoara, 
Ind. Linii Timișoara, A.S.M. Lugoj, 
1. C. Arad, Voința Oradea, Crișana 
Oradea.

Duminică 12 august sînt progra
mate și meciurile din cadrul etapei 
a Il-a a returului campionatului de 
calificare: Cluj: C.S.M.-Clubul spor
tiv școlar Buc.: Lugoj: A.S.M.-Voin
ța Cluj; Tg. Mureș: Voința-Petrolul 
Cîmpina_ Meciul Voința Oradea- 

t amina t.

I

Cîmpina. I 
C.S.O. Timișoara a fost

★
Recent s-a desfășurat 

reș, în bazinul de înot 
reușit concurs de înot 
piilor între 7 și 14 ani. Ala joritatea 
micilor concurenți, care au luat star
tul în acest concurs, au învățat îno
tul în acest an în cadrul cursurilor 
organizate de către comisia de natație 
din Tg. Mureș. Ei au fost pregătiți 
de către antrenorii Andrei Kiss și 
dr. Carol Rettegi. S-au desfășurat 
probe pe distanța de 25 m (la iiber, 
bras și spate), evidențiindu-se urmă
torii înotători: Gh. Naftali, Augustin 
Cărăia.nu, Gh. Hidi, Ștefan Szakacs, 
Al. Szakacs, Petre Komlos, Ana Ke- 
rekes, Maria Veres, lolanda Simony 
Suzana Bordi.

la Tg. Mu- 
„1 Mai” ua 
rezervat co-

Un reușit curs de perfecționare 
a inspectorilor metodiști regionali 
și a responsabililor de cercuri 

pedagogice
(Urmare din pag. I)

de a îmbogăți și perfecționa nivelul 
de cunoștințe • al inspectorilor meto- 
diști și al responsabililor de cercuri 
pedagogice. Inspectorii metodiști și 
responsabilii de cercuri pedagogice au 

permanent de un bagaj de cu- 
TWștințe metodice și practice foarte 
bogat, pentru ca în viitor ei să știe 
ce să controleze și cum să ajute acti
vitatea profesorilor care predau edu
cația fizică.

In urma sesizărilor făcute de ins
pectorii regionali, de brigăzile orga
nizate de Ministerul Invățămîntului 
și de UCFS s-a ajuns la concluzia că 
nu există un punct de vedere comun 
în înțelegerea unor probleme meto
dice, de organizare și de desfășurare a 
lecției de educație fizică în învăță- 
mîntul de cultură generală, profesional 
și tehnic. De aceea tematica cursului 
a fost axată în special pe înțelegerea 
justă a caracterului lecției de educa
ție fizică și a conținutului ei.

Un accent deosebit la acest curs 
s-a pus pe aspectul practic al noțiu
nilor care au fost predate, pe însu
șirea elementelor pregătitoare pen
tru toate disciplinele, eșalonate me
todic de la clasele I—XI. Predarea 
lecțiilor din cadrul cursului a fost 
făcută de către cadre didactice cu 
o înaltă calificare, profesori univer
sitari, conferențiari I.C.F., inspectori 
metodiști din M.I. și activiști UCFS.

Din dorința de a cunoaște mai a- 
mănunțit felul cum a decurs cursul 
de perfecționare, tematica abordată, 
organizarea seminariilor, ne-am adre
sat directorului cursului, tov. Alexan
dru Mogoș, inspector principal în 
M.L, care ne-a spus printre alte
le : „Consider că acest curs de per
fecționare cu inspectorii metodiști re
gionali și cu responsabilii de cercuri 
pedagogice și-a atins scopul integral, 
datorită tematicii tratate, a calității 
lecțiilor expuse, a discuțiilor purtate 
în cadrul seminarului.

în tematica cursului, metodica pre
dării probelor de atletism in lecția 
de educație fizică in toate clasele 
s-a bucurat de cele mai multe ore 
(12), urmat de metodica predării 
gimnasticii, jocurile sportive (volei, 
baschet, handbal, o’nă).

Trebuie să remarc sprijinul prețios 
pe care ni l-au acordat organele lo
ca!» de partid, precum și consiliul 
UCFS și Secția de invățămint, pentru 
buna organizare a cursului",

_ nuirea acestora cu sarcini de răspundere 
permanente, a făcut ca activitatea spor
tivă — îndeosebi cea de mase — să ia
o tot mai mare dezvoltare. Organizarea 
acestei acțiuni va trebui făcută cu și 
mai mare punctualitate.

R. CĂLARÂȘANU

Miine, în campionatul 
de calificare

In etapa de miine a campionatului 
de calificare vor avea loc următoa
rele jocuri :

GRUPA I, masculin: C.S.O. Baia 
Mare—Constructorul Hunedoara. îna
inte Timișoara — Cooperatorul 
Șimleu; feminin : C.S.O. Baia Mare
—Corvinul Deva, Știința Timișoara— 
Ș.S.E. Oradea.

GRUPA A Il-a, masculin: Fulge
rul Suceava — Progresul Tg. Neamț, 
Rulmentul Bîrlad—C.S.O. Brăila (me
ciul are loc la Galați).

GRUPA A IlI-a, masculin: Banca 
Tg. Mureș — Industria Sirmei Cimpia 
Turzii, Victoria Buzău—Știința Brașov; 
feminin: Sanitarul Tg. Mureș—Știin
ța Dej, Voința Ploiești—Partizanul 
roșu Brașov.

GRUPA A rV-a, masculin : Electro- 
putere Craiova—Metalul Colibași, Oțe
lul București—Stuful Tulcea. Jocul 
din Capitală se va disputa pe tere
nul Progresul, începind de la ora 
9,30.

-TZTTTTTTTVX T VTTV» VV VW,
► "
£ Galafiul se îmbogățește de la un 4
► 4* an la altul cu tot mai multe con- j 
£ structii noi ți frumoase. Printre J
► acestea se află ți stadionul Dună-*  
£ rea, situat intr-o margine a ora-J
► șufui. tn tribunele sale pot lua Joc» 
£ peste 25.000 de spectatori. Pe a- j 
*oesi stadion s-au desfășurat nu*  
£ de mult întrecerile finale ale cam-}
► pionatelor republicane de atletism.
► a
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Campionatul republican pe anul 1962

întrecerile etapei regionale
întrecerile campionatului republican 

de oină, ediția 1962, au ajuns în faza 
regională. In aceste zile se desfășoară 
jocurile dintre echipele campioane pe 
raioane, lată cîteva aspecte și rezul
tate :

„Cupa Agriculturii"—mijloc important de consolidare
a asociațiilor sportive sătești

(Urmare din pag. 1) 

procedat în raioanele St Gheorghe, 
Sighișoara, Mediaș, Sibiu, în care ac
tivul obștesc compus din profesori de 
educație fizică și din instructori spor
tivi a rezolvat și multe sarcini orga
nizatorice.

O problemă care a preocupat comi
sia regională Brașov a fost aceea a 
creșterii numărului de secții pe ramu
ră de sport, ca urmare a organizării 
întrecerilor din cadrul „Cupei Agri
culturii". In această direcție comisia 
a procedat cit se poate de bine, orien- 
tindu-se spre popularizarea și dezvol
tarea unor anumite ramuri sportive in 
fiecare raion. S-a ținut seama de sta
diul de dezvoltare a diferitelor spor
turi în raioanele regiunii, punindu-se 
un accent deosebit pe sprijinirea dis
ciplinelor mai puțin cunoscute. Spre

exemplu, în raioanele Sf. Gheorghe și 
Sighișoara sint mult răspindite spor
turi ca handbalul, fotbalul, voleiul și 
popicele. Profesorii de educație fizică 
și instructorii sportivi au primit sar
cina să sprijine în mod deosebit in 
satele acestor raioane organizarea în
trecerilor de atletism și gimnastică, in 
așa fel incit după terminarea „Cupei 
Agriculturii" să se poată înființa cit 
mai multe secții de atletism și gim
nastică. La fel s-au petrecut lucrurile 
și în raionul Sibiu, unde existind secții 
puternice de atletism (Rășinari, Cris
tian, Ocna Sibiului etc.) accentul a 
fost pus pe dezvoltarea gimnasticii.

Tot cu prilejul organizării întreceri
lor din cadrul „Cupei Agriculturii" in 
regiunea Brașov se va desfășura și o 
largă acțiune de reamenajare a terenu
rilor sportive simple. Se va da multă

atenție înfrumusețării și reamenajării 
lor — acolo unde este cazul — pentru 
ca ele să aibă dimensiunile regula
mentare și să poată găzdui întreceri 
din cadrul altor competiții oficiale. 
Este o măsură bună și exemplul ofe
rit de regiunea Brașov va trebui ex
tins și în alte regiuni, in așa fel incit 
întrecerile din cadrul „Cupei Agricul
turii" să influențeze în mod pozitiv 
și sub toate aspectele viața asociații
lor sportive de la sate.

Este o sarcină importantă care re
vine comisiilor raionale și regionale 
de organizare a „Cupei Agriculturii", 
ca întrecerile ce se vor desfășura cu 
acest prilej să contribuie la consolida
rea organizatorică a asociațiilor spor
tive sătești, la întărirea lor pentru ca 
în viitor să se poată asigura tinere
tului din satele patriei noastre o și 
mai rodnică activitate sportivă.

• Datorită măsurilor luate de comî-
sia de oină a regiunii Dobrogea, la 
actuala ediție a campionatului repu
blican au fost antrenate numeroase 
echipe din raioanele Tulcea, Medgidia, 
Băneasa, Macin, Babadag, Hîrșova și 
orașul Constanța. După partidele din 
faza inter-raională, cele mai bune 
echipe și-au disputat întîietatea Ia 
Medgidia pentru a desemna campioana 
pe regiune. S-au întrecut următoarefe 
formații : Biruința-Niculițel, Să
geata Seimenii Mici, Recolta Lipnița 
și A. S. Marea Neagră Constanța. 
Dintre acestea, formațiile din Nicuit-

! țel și Constanța au dovedit cea mai 
bună pregătire, cîștigind majoritatea 
jocurilor. Biruința Niculițel a reușit să 
ocupe primul loc în clasament. (L. Mi- 
rea-coresp.).

• Pe stadionul Înfrățirea din Ora
dea s-au desfășurat, timp de două zile, 
jocurile decisive din etapa regională. 
La capătul unor meciuri viu disputate 
primele trei locuri în clasament au fost 
ocupate, în ordine, de Avîntul Pișcott 
cu 12 p., Crișana Săcădat 8 p. și Re
colta Hălmașd 4 p. Titlul de cam
pioană a regiunii Crișana a revenit 
astfel echipei Avîntul Pișcolt. (Ilie 
Ghișa-coresp. reg.).

• Stadionul Victoria din Giurgfcl 
va găzdui miine întrecerile etapei re
gionale la care și-au anunțat partici
parea 9 echipe campioane ale raioane» 
lor din reg. București,



Moi malta atenție Încălzirii ailețiler aruncători
Alături de problemele tehnice, tactice 

rși de planificare a antrenamentelor, în
călzirea ocupă un loc foarte important 
în atletismul modern.

In activitatea noastră am întîinit zeci 
Si zeci de cazuri de atleți care se pliii- 
geau că nu sînt „suficient încălziți", 
sau că pînă să-și înceapă proba li s-au 
„răcit mușchii”. Am întîinit pe unii care 
Iși fac încălzirea abia în ultimul mo
ment și, cu sufletul la gură, iși dezbra
că treningul și se prezintă la start. Al
ții, mai comozi, fac încălzire puțină ca 
să nu „obosească" înaintea întrecerii și 
apoi se mai și „odihnesc” o bună bu
cată de vreme ca să-și... revină !

Sînt însă și destule cazuri, oferite în 
••pecial de aruncători, care iși efectuea
ză încercările din concurs la... încălzi
re ! Aceștia nu mai sînt apți, mai apoi, 
să realizeze performanțele pe care le 
înregistrează în mod obișnuit. In acea
stă privință vrem să arătăm că mulți, 
chiar foarte mulți dintre aruncătorii 
noștri fruntași, pe care l-am urmărit 
teu toată atenția înaintea concursurilor, 
execută pe terenul de încălzire cîteva 
aruncări cu 1 1 forță (adică altfel spus: 
feu toată puterea) și pe care le mai re- 
țpetă și pe stadion în partea de „acomo- 
■ Ilare"'cu cercul sau cu locul de elan.

De foarte multe ori pînă acum, am 
■consemnai în cronicile noastre că X, a- 
runcător de disc, sau Y, aruncătoare 
de suliță, au obținut la încălzire rezul
tate remarcabile care ne dădeau serioa
se speranțe pentru ceea ce avea să ur
meze în concurs. Dar apoi in întrece
rea propriu-zisă, atleții respectivi realizau 
performanțe cu mulți metri înapoia ce
lor obținute la încălzire...

Ținlnd seamă de sumedenia exemple
lor pe care le avem Ia dispoziție se 
naște o întrebare firească : oare o în
călzire exagerată ca durată și ca inten
sitate nu duce la scăderea randamentu
lui unui atlet în concurs. în raport di
rect cu numărul aruncărilor de 1 1 for- 
fă executate la încălzire ? Am discutat 
această chestiune cu mai mulți antre
nori și medici și toți au fost de acord 
că, îiitr-adevăr, în asemenea condițiuni, 
randamentul atletului scade. Unul din
tre ei, maestrul sportului Ion Soter, a 
avut chiar o comparație foarte plastică. 
EI a asemuit organismul unui sportiv 
cu un mic acumulator capabil să facă 
față unui număr limitat de descărcări. 
Acesta se încarcă cu energie și după 
cîteva seîntei se descarcă. Tot a??a și 
sportivul, se încarcă cu energie, prin an
trenament, și după cîteva aruncări (cu 
1/4 forță) la încălzire se... termină !

Doi dmtre specialiștii noștri PROF. 
ALEXANDRU PÂNDELE, antrenor la 
C.S.S. București și MEDICUL ION DRA
GAN au efectuat chiar o serie de cer
cetări și observații pe marginea încăl
zirii.

încălzirea unui sportiv nu este altceva 
decît pregătirea organismului său în 
scopul adantării preliminarii neuro-mo- 
torie specifice pentru un efort maxim. 
Acest efort maxim este concursul.

In timpul concursului toate funcțiile 
organismului lucrează cu maximum de 
intensitate : munca sistolică a cordului 
se dublează și chiar se triplează; ritmul 
influxurilor centrului respirator se mă
resc serios; crește cantitatea de adre
nalină vărsată de suprarenale în singe; 
fenomenele de excitație și inhibiție din 
scoarță sînt foarte intense ; reacțiile 
biochimice desăvirșesc cu repeziciune 
neîntrerupte transformări.

Fiindcă aruncările nu sînt probe care 
să necesite o adaptare preliminară a a- 
paratelor circulator și respirator în ve
derea unui plafon maximal de solicitări, 
pe baza experimentelor făcute de noi, 
am ajuns la 
de încălzire, 
tri fruntași 
țelor acestor

Din punct __ _
cările reprezintă eforturi puternice dia
metral opuse (printr-o strictă limitare 
de timp) alergărilor, unde predomină un 
efort de durată, în funcție de distanța 
parcursă.

După părerea noastră, în încălzirea 
aruncătorilor nu este absolut necesară 
alergarea, baza trebuind s-o formeze 
exercițiile de mobilitate, exercițiile spe
ciale, automasajul, imitațiile de tehnică 
fără efort, „jocul" cu materialele de 
concurs

Experimentul nostru a fost făcut cu 
o grupă de 14 aruncători juniori. Iată 
cîteva din concluzii :

A— La o încălzire de aproximativ 
30—40 min. (am ținut seamă de 
condițiile atmosferice — 233 — si de 

dezvoltarea morfo-fiziologică a tinerilor 
sportivi, de virstă și pregătire diferite) 
s-a executat î alergare ușoară 690—700 
m; alte feluri de mers și alergare 500— 
600 m; exerciții pentru mobilitate 
10—12x12—15 fiecare ; exerciții speciale 
cu și fără materialul de concurs (7—8 
min.); de două ori cîte 80 m cu accele
rare: imitații de tehnică cu și fără ma
terial (8—10 aruncări cu 1 l forță). Odihnă 
pină la începerea probei 7—10 minute. 

Această schemă de încălzire este folo
sită do marea majoritate a aruncători
lor noștri fruntași înaintea concursuri
lor.

Sportivii au manifestat, în aparență, 
o stare satisfăcătoare și nu au arătat 
oboseală sau scăderea interesului pen
tru concurs. In schimb, în concurs a- 
tleții nu au realizat rezultate pe măsura 
posibilităților lor. Din punct de vedere 
fiziologic indicii urmăriți au arătat 
că valorile eele mai ridicate au 
obținute la încălzire.

Aruncătoarea de suliță G. N. a 
următorii indici : în repaus (puls 
tensiune arterială 130—75), la încălzire 
(138; 160—86); în concurs (128; 150—75), 
după concurs (84; 135—80).

Aruncătoarea de greutate M. B. : in 
repaus (72; 130—80), la încălzire (132; 
165—85), în concurs (114; 150—80), după 
concurs (90 140—80).

Frecvența cardiacă s-a măsurat pe 10 
sec.

concluzia că actualul gen 
folosit de aruncătorii noș- 
nu mai corespunde cerin- 
probe.
de vedere fiziologic arun-

clar 
fost

avut
72 ;

Ce probă va alege Vamoș?
Pe pista stadionului olimpic din 

Helsinki, ZOLTAN VAMOȘ și-a făcu! 
marți debutul într-o nouă probă : 
5 000 metri. In întrecere cu cițiva din
tre cei mai reuumiți specialiști ai 
curselor de fond, Vamoș s-a clasat 
al doilea, cu 14:10,6.

Să nu uităm că nu este de loc ușor 
pentru un alergător de semitond (indi
ferent care i-ar fi valoarea) să con
cureze 
care i se pun cu totul alte probleme 
(tactice, de tempou. de dozare a efor
tului) decît cele cu care este familia
rizat din probele de 800 m și 1.500 m.

Vamoș a obținut la Helsinki un re
zultat bun, la cîteva secunde de re
cordul republican al lui Andrei Bara- 
baș (14:03,6 — 1960). Performanța

intr-o cursă de 5.000 m, în

rios la cifre și mai bune și — de ce 
nu — chiar la un nou record, sub atit 
de mult dorita graniță a celor 1-1 
minute.

Pină acum nu cunoaștem intențiile 
lui Vamoș. Va abandona semTondul 
pentru a se putea dedica în exclusivi
tate curselor lungi ? Va alerga 5.000 
m. dar nu va uita nici cursa de 
1.500 m care l-a și consacrat pe plan 
mondial ? Sau iși va încerca șansele, 
așa cum a anunțat nu de mult. în 
proba de 3.000 m obstacole ? Posi
bilități, după cum se vede, are pentru 
fiecare din acestea Tocmai de aceea 
așteptăm cu interes hotărirea pe care 
o va lua, mai ales că pină la cam
pionatele europene de 
mai rămas decît vreo

la Belgrad n-au 
șase săptămini.

33,74
realizat 10,36 nx

In acest concurs prima a obținu: 
m la suliță, cealaltă a 
cu greutatea de 4 kg. 
B- Am modificat subst 

ținutul încălzirii (18—!
substanțial con-

-20 min): 3 
joacă sub dife-min. alergare în

forme, eombinată cu 7 min. exer- 
pentru mobilitate și exerciții spe- 

2x60 m cu accelerare;
cu materialul; 6—8

rlte 
ciții w 
claie; 2x60 m cu accelerare; 6—8 min. 
obișnuire cu materialul; 6—8 aruncări 
ușoare cu parcurgerea elanului în ritm 
de concurs, dar fără efort final. Intre 
aruncări sportivii au efectuat mișcări 
ușoare peptru menținerea încălzirii 
(exerciții de ■
Temperatura

Iată indicii 
tlete :

G. N.: in 
călzire (120; _ ____
160—75), după concurs ($6 ; 140—85).

M. B. : în repaus (72; 130—80), la în
călzire (126; 145—90) în concurs (162 ;
165—86). după concurs (102; 146—85).

Rezultatele din concurs : 38,49 m la 
suliță (record personal depășit cu 1,50 
m) și, respectiv, 11,21 m (rec. personal 
cu 0,39 m)

In urma acestor observații am reținut 
următoarele : 1. există o strînsă corela
ție între volumul și intensitatea încăl
zirii și performanta obținută în con
curs Indicii fiziologici constituie o o- 
glindă fidelă a pregătirii organismului 
pentru efectuarea efortului cu randa
ment maxim. 2. încălzirea cu durată de 
30—40 min. în care se include multă a- 
lergare, sprinturi repetate, atingînd 
uneori caracteristicile efortului de mare 
intensitate, nu concordă cu obținerea 
unor rezultate bune în concurs. 3. E- 
fectuarea aruncărilor cu efort maxim 
la încălzire se face în dauna potenția
lului de concurs, 
dere subiectiv am 
suportă mult mai 
de încălzire.

mobilitate, automasaj etc), 
aerului 280.
fiziologici ai acelorași a- 

repaus (78; 135—96), la în- 
145—95), in concurs (156 ;

4. Din punct de ve- 
remarcat câ sportivii 
bine schema a doua

doi specialiști repre-Cercetările celor 
zintă. fără discuție, un important punct 
de plecare pentru alcătuirea unui stu
diu temeinic in această problemă. Cre
dem că și antrenorii lotului republican 
trebuie să se gîndească foarte serios la 
această chestiune și pe baza concluzii
lor la care vor ajunge să treacă de 
îndată la deplina ei rezolvare. Spor la 
muncă î

■C'

Echipajul feminin de schif 4-[-l rame al Clubului sportiv școlar București, 
in timpul unui antrenament pe Snagov.

Foto : P. Romoșan
★ ★

întrecerea celor mai buni juniori 
academicla canotaj

Azi, pe apele lacului Snagov, cei 
mai buni juniori și cele mai bune 
junioare din țară se vor angaja în- 
tr-o interesantă dispută sportivă: în
trecerea pentru desemnarea campioni
lor la canotaj academic pe acest an.

Competiția reunește circa 180 de 
concurenți, din București, Arad, Cluj 
și Timișoara, calificați in urma fazei 
pe orașe. Regulamentul de desfășurare 
a campionatului republican al junio
rilor prevede un număr redus de 
probe în comparație cu cel de seniori.

Astăzi și miine, la Cimpina,
ÎNTRECERI PASIONANTE ÎN CADRUL CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE MOTOCROS

aceasta, remarcabilă chiar și pentru Și Fmpul trece foarte repede!...
un specialist autentic, dar pentru un Ia fă acum evoluția rezultatelor lui
„debutant", ne lace să ne gîn-dim se- Zoi t a n Vamoș în ultimii ani:

400 m 800 m 1.500 m 3.000 m 5.000 m
1954 53 6 1:59,9 4:09.2 — —
1955 50.9 1:52.2 4:01 4 _
1956 49,8 1:51.3 4:04,8 — _
1957 50,5 1:49.4 — — —
1958 49,9 1:49.8 3:44.9 — —
1959 50,3 1:48.2 3:43.0 — —
1960 — 1:49 2 3:40.5 — —
1981 — 1:49,3 3:42.6 8:09,7 —
1962 — 1:52,8 3:46,4 — 14:10,6
P. S. Dar în timp ce Vamoș concura Dar, desigur, Zoi ta n Vamoș are

la Helsinki, el pierdea. .. pe stadionul dreptul la — replied. Mal ales câ re-

CIMPINA (prin telefon de la trimi
sul nostru) Pitorescul traseu din Dealul 
Muscelului va fi astăzi și miine, din 
nou, gazda unei competiții de amploare; 
faza a IV-a a campionatului republi
can de motocros.

Amenajat cu grijă de activiștii spor
tivi obștești ai asociației sportive Poia
na Cimpina, traseul se prezintă exce
lent și el creează condiții optime de 
Întrecere concurențelor la titlurile de 
campioni ai țării. La antrenamentul 
care a avut loc ieri după-amiază, aler
gătorii de la Steaua, Dinamo, Metalul, 
Voința (București), Steagul roșu (Bra
șov), din Timișoara, Reșița, Ploiești 
etc, au dovedit o bună pregătire și 
sintem convinși că astăzi și miine vom 
asista la dispute de un ridicat nivel 
tehnic.

Miile de spectatori localnici care au 
asaltat în timpul săptăminii pe orga
nizatori cu cereri de bilete, comentează 
cu multă ardoare șansele coocurenți- 
lor. Ca și iubitorii motocrosului din 
Capitală, din Brașov, Ploiești și din 
alte localități (spectatori care se vor

ite

ladeplasa la Cimpina pentru a asista 
întreceri) și localnicii așteaptă cu ne
răbdare disputele dintre Mihai Pop. 
Gheorghe Ion, Ștefan lancovici, Puiu 
Ovidiu (la 175 cmc), Traian Macarie, 
Tudor Popa, Marin Voicu (la 125 cmc), 
Mihai Dănescu, Mircea Cernescu, Er
vin Seiler (la 250 cmc), Mihai Dănes
cu, Cristian Dovidz, Vasile Szabo (la 
350 cmc). Cine va fi învingător? Este 
greu de dat un răspuns, mai ales acum 
cînd majoritatea alergătorilor sînt în 
ascendență de formă și vor să se im
pună selecției pentru viitoarele între
ceri internaționale din R. P. Bulgaria 
și R. S. Cehoslovacă.

Astăzi, incepind de la ora 16 se vor 
desfășura întrecerile la clasele: 175 
cmc („Cupa F.R.M."), 350 cmc (în
cepători) și 350 cmc (campionat repu
blican), iar miine de la ora 10: 175 
cmc (începători). 350 cmc („Cupa 
F.R.M.") și 125 cmc. 175 cmc și 250 
cmc (campionate republicane).

H. NAUM

Tractorul din Brașov două din recor
durile sale republicane. La 1.000 m 
Ștefan Beregszaszi a realizat 2:22,6, 
iar la 3.000 m plat Andrei Barabaș 
a marcat timpul de 8.08,6. Ambele 
reeordftri spun foarte mult, in special 
•cel de la 3.000 m.

cordurile i-au fost bătute in... lipsă
Prima ocazie i-o oferă meciul din

tre echipele R. P. Romine — R. P. 
Bulgaria de la sfirșitul săptăminii 
viitoare, la București.

i
Miine, un interesant concurs hipic

pe stadionul Dinamo
de Ia ora 17ROMEO VILARA Miine după amiază

stadionul Dinamo din Capitală va găz
dui un interesant concurs hipic in 
care se vor întrece călăreții din cele 

i trei cluburi bucureștene, precum și 
componenții loturilor republicane de 
seniori și juniori. La startul probelor 
vor fi prezenți maeștrii sportului Va
sile Pinciu, Gheorghe Langa, Virgil 
Bărbuceanu și Nicolae Mihafcea care 
s-au întors de curînd din ce! de al 
doilea turneu hinic internațional. Con
cursul are, printre altele, ca scop se
lecționarea lotului reprezentativ al 
țării pentru v:itoarele intîlniri interna
ționale. Biletele se găsesc la casele 
stadionului

• De curînd a avut loc la Cimpina 
un concurs hipic la care au luat par
te călăreți aparținînd cluburilor Di
namo, Sieaua și Știința București și 
Petrolul Ploiești. Cei peste 3000 de 
spectatori prezenți au urmărit cu un 
v'u interes întrecerile de obstacole, 
precum și demonstrația de dresaj fă
cută de maestrul soortului 
Mihalcea (Steaua) Rezultate tehnice: 
obstacole

Nicol ae

„combinată1 (manșa 1} :

C. Vlad (Dinamo) cu Peș
ti p., 29,6 sec; 2. D. Mihăilescu

1. 
tera
(Petrolul) cu Rodna 0 p., 30,8 sec.; 
3. V. Dobeanu (D) cu Ripensia 0 p. 
31,2 sec.; 4. E. Dobrogeana (Știința) 
cu Fraga 0 p., 33,5 sec.; 5. V. Puiu 
(D) cu Greer 0 p., 36 sec.; manșa a 
11-a: 1. A. Stoica (P) cu Sandu'Op., 
33.5 sec.; 2. O. Recer (D) cu Agata 
0 p., 33,8 sec.; 3. C. Vlad (D) cu 
Hala 0 p.. 34 sec. Obstacole „forță 
progresivă": 1—2 D. Mihăilescu (P) 
cu Chmdia și Al. Longo (D) cu Glo
ria 10 p. bune la 1,80 m (după al 
IV-lea baraj) : 3 A. Stoica cu Inel 
6 p. Ohstacole-ștafetă : 1. Dinamo
(C. Vlad cu Hala și O. Recer cu 
Agata) 0 p., 2:23,4; 2. Petrolul PI. 
(A. Sfoîca cu Sandu si D. Mihăilescu 
cu Rodna) 0 p., 2:49,2; 3 Dinamo 
(Vlad cu Peștera și Boiangiu cu 
Fira) 7 p.. 2:34.5. Obstacole-echipe: 
1. Dinamo (V. Puiu, Ion Gheorghe și 
V. Dobeanu) — după barai —- 0 n., 
38.1 sec.; 2. Petrolul PI. (Sfoîca, Mi
hăilescu, Stoica) 4 p., 31,6 sec.; 3. 
Dinam-o (Recer, Boiangiu, Vlad) 4p 
32,7.

Astfel, la fete, se dispută numai pa
tru probe, fiind exclusă din program 
cea de 8-f-l, la care experiența ani
lor precedenți a arătat că nu se înre
gistrează o participare corespunză
toare. In aceste condiții, singura pro
bă de rame rămasă in progra^ 
(4-ț-l) va conslitui unica și sufr^1 
ma „piatră de încercare" a tinerelor 
specialiste în probele de raihe. Visla- 
șele, în schimb, au la dispoziție trei 
probe (simplu, dublu și 4-f-1 vis'e) 
în care să-și dispute întîietatea. în
trecerile feminine se dispută pe dis
tanța de 1000 metri, pe traseul cla
sic al Snagovului, cu plecarea din 
fața bazei nautice a UCFS și sosirea 
la „malul tăiat".

La băieți, figurează în program 
tot patru probe: simplu, dublu, 44-1 
și 84-L ...........................
înscrieri 
probe vor fi foarte 
start Bind 
meroase și de va'oare apropiată. Cu 
mult interes este așteptată proba de 
84-1, în care 3—4 echipe concu
rează cu șanse egale la titlu. Pro
bele de băieți se dispută pe distanța 
de 1500 m.

Programul începe la ora 10 dimi
neața. Se vor disputa mai intîi pro
bele feminine și, in continuare, cele 
de băieți. După amiază se vor da 
probe de control, constînd din aler
gare pe 60 m. alergare pe 400 m. 
(pentru fete) și 800 m. (pentru bă
ieți), săritură în lungime de pe loc, 
tracțiuni in brațe. Regulamentul 
vede că în afara acordării titw«ș4® 
de campioni pe probe se va alcăwȚ 
și un clasament pe cluburi și aso
ciații.

• Calendarul competitions! al 
sporturilor nautice pe aceSt an ne a- 
duce o plăcută surpriză: pe lista lo
calităților care găzduiesc întreceri cu 
caracter republican, apare un nume 
nou: Reșița Și, legat de acest nu
me, un altul : lacul Văliug. Intr-a
devăr, peste două săptămini. acest 
tînăr centru nautic va avea cinstea 
să găzduiască finalele campionatului 
republican de caiac-canoe pentru ju
niori. Sintem convinși că organizatorii 
locali vor lace toate eforturile pen
tru » asigura condiții de desfășurare 
din cele mai bune competiției și că, 
în același timp, organizarea întrece
rilor va avea un bun efect propa
gandistic, contribuind la consolida
rea bazei pe care sporturile nautice 
și-au creat-o în acest important 
centru muncitoresc

In vederea finalei, în întreaga țară 
s-au desfășurat întrecerile de califi
care La Timișoara, 93 de concurenți 
s-au întrecut timp de două zile, fi
ind desemnați pentru finală următorii 
participant: Doina Păcurarii! (caiac 
500 m), Ăndrasst și Stempgord (ca
iac dublu fete 500 m.), loan Popo
vic! (caiac 500 m). Huniadi și To- 
rnuș (caiac 2 
Vorica 
pajul 
Kosch, 
de 4, 
la simplu și 
De remarcat 
sportivilor de 
cumulat cele

La Tg. Mureș au luat parte la în
trecerile fazei orășenești aproape 60 
de concurenți, de la CSO Mureșul, 
Viitorul, Voința (toate din locali
tate) și Avîntul Reghin. Iată numele 
ciștigătorilor; L. Bornad (k 500 m), 
Bogati și Papsai (k2 500 m), Bo- 
kor și Szăbo (k 2 1000 m), Sipoș, 
Balaș, Tavaszi, Medveș (k 4 1000 m), 
L. Gagy (c 1009 m). La fete, caia
cul simplu a fost cîștigat de Eva 
Matyas, cel de dublu de Iudith Kary 
și Maria Bordos iar proba de 4 a 
revenit sportivelor de la Reghin (Ma
xim, Olvedi, Clementis și Bene).

Din examinarea listei de 
rezultă că toate aceste 

echilibrate^ . Ia 
prezente ambarcațiuni nu-

(caiac
SSE
Subă’j 

precum

500 m), Horvat și 
1000 m.). echi- 

Schiller, 
la caiac 

Schercher 
la dublu, 

bună a 
a-

2 — 
format din
și Pavlov ici
și canoiștii 

Radu, Opriș
comportarea
la SSE, care au 

mai multe puncte.



Echipa Steagul roșu promite La încheierea sezonului competifional (III)

In intîlnirea cu Olimpiakos Pireu, 
echipa St. roșu a avut o comportate 
care promite revenirea la forma ți 
valoarea care au situat-o 
fruntașele fotbalului nostru, 
că un singur meci nu poate 
plet edificator, dar maniera
formația din Brașov a întrecut 
Olimpiakos, întrerupîndu-i seria

printre 
E drept 
fi com- 
cu care 

pe 
re

zultatelor bune, constituie un indiciu 
și îndeamnă la optimism. In ultimul 
[campionat și mai ales în retur. St. 
roșu a avut o comportare nesatisfă
cătoare, ajungind de pe primul loc 
pe locul patru. Faptul acesta l-a de
terminat pe antrenorul S. Ploeșteanu 
să treacă la remanierile de care se 
simțea nevoie in formație. Experiența 
făcută în meciul cu Olimpiakos a 
fost încununată de succes și s-a re
flectat atit în jocul bun prestat în 
general de echipă, cit și în scorul cu 
care a ciștigat șl care este destul de 
semnificativ.

Ceea ce am reținut în 
din jocul Steagului roșu 
cepția, capitol la care 
net partenerul. Cea mai 
din timp, gazdele și în special înain
tașii au jucat mingea din mișcare, 
fără opriri inutile. Atacanții și-au 
sincronizat bine intențiile, „gâsindu- 
se“ de fiecare dată prin acțiuni sim- 

tple, dar derutante, desfășurate larg și 
cu destulă imaginație. îmbucurătoare 
a fost precizia trasului la poartă ; 
rnare^, majoritate a șuturilor au găsit 
sparțftB^porții, iar șase dintre ele au 
scuturat plasa. In ce privește apăra
rea, schimbată structural, ea n-a fost 
atit de mult solicitată incit să permi
tă o concluzie mai aproape de ade
văr.

Referitor la jocul echipei brașove
ne, oaspeții au avut aprecieri bune. 
Iată 
din 
tem 
care
Victoria acestuia asupra echipei noas
tre a fost meritată, ca urmare a unui 
joc mai bine orientat și 
Echipa noastră nu s-a 
zi bună".

Mîine—etapa a to comisiei de disciplină

primul rînd 
a fost con- 

și-a depășit 
mare parte

lăsată la Sofia (cu Levs- 
său corect, tehnic și in 
întrecut pe Olimpiakos, 
o echipă tehnică — prin

Arbitrul meciului, S. Kotherja (R. 
P. Albania) : „M-am bucurat de o pri
mire și de o atenție cordială din par
tea tuturor. In ce privește jocul, tre
buie să amintesc că, arbitrînd-o a 
doua oară, echipa St. roșu mi-a întă
rit impresia 
ki) de jocul 
viteză. Ea a 
de asemenea
viteză și printr-o mai bună orientare 
șt finalizare a acțiunilor".

Desigur că echipa St. roșu (și în 
special apărarea), mai trebuie să ,,lu- 
creze”, pentru a ciștiga în omogeni
tate, fapt — de altfel — reținut de 
S. Ploeșteanu. La sfirșitul meciului, 
el sublinia : „Jucătorii s-au mișcat 
bine, dar la viitoarele antrenamente 
trebuie să insist asupra coeziunii" 
Spectatorii brașoveni speră într-o 
comportare bună a Steagului roșu în 
viitorul sezon.

Jocurile din cadrul „Cupei de 
vară Lolo-Pronosport“ continuă 
mîine, cînd este programată etapa 
a doua

In București (seria I) se vor 
disputa, în cuplaj pe stadionul din 
Ciulești, următoarele partide:

Ora 16: Rapid — Dinamo Obor, 
arb'tru V Padureanu.

Ora 17,45: Steaua (tin.) — Me
talul, arbitru 1 Dumitrescu.

In țară, au loc jocurile:
Seria a II-a : Metalul Tirgoviște 

— Prahova Ploiești și Carpați Si
naia — Poiana Cimp'na.

Seria a lll-a: Crișana Oradea — 
C. S. O. Timișoara și (J.T.A. 
Vagonul Arad.

(titra considcrafiuni pc marginea muncii educative
in secțiile de iolbal cu echipe în categoria A

ce a 
Pireu, 
foarte 
ne-a

spus conducătorul echipei 
d. Chryssafopoulos : „Sin- 
mulțumiți de primirea pe 

făcut-o clubul St. roșu.

mai rapid, 
găsit intr-o

Lotul de jucători al echipei Crișana Oradea, cîștigătoarea seriei a IlI-a din 
categoria B ți promovată in categoria A. Prin echipa Crișana, importantul 
centru sportiv Oradea revine in prima categorie a fotbalului nostru după 

o absență de patru ani.

avut efecte pozitive. Dovadă' 
atunci doar trei jucători au 
sancțiuni disciplinare din' 

federației (două la tineret Și 
prima echipă). De asemenea*  

au

Ș- 
de
a- 

lu-
care a dovedit că la 
se pot realiza multe 
Exemple asemănătoare a 
campionatul de tineret, 

în rîndurile de față ne 
atit la echipele prime, cit

după un 
sportivă 
dus de 
cu ;cu- 
De ase-

____________

UN MECi FARA.....ZĂVOR"
La 7 iulie s-a disputat la Santiago par- 

tidar^alia-Elveția care angaja în luptă 
doijj^-'rchipe eliminate din competiție la 
orajtihd urmau să joace. Totuși, la meci 
au asistat peste 50.000 de spectatori, ceea 
ce nu constituia o surpriză pentru că 
toți aveau bilete-abonament, la care dacă 
ar fi vrut să renunțe pentru ziua res
pectivă n-ar fi găsit clienți, căci bilete 
se găseau din abundență la casă. A fost 
caracteristică de altfel acestui campionat 
vînzarea biletelor chiar și în ziua jocu
rilor. Aceasta a dat o oarecare lovitură 
și cîtorva mici speculanți, care crezuseră 
că vor face „afaceri” cu stocuri de bi
lete reținute înaintea începerii campio
natului. Ei s-au înșelat asupra puterii 
de cumpărare a chilianului de rînd 
care, chiar pasionat pentru fotbal, n-a 
putut găsi banii necesari pentru a-și 
cumpăra bilete de intrare care aveau 
prețuri de-a dreptul „piperate".

DE LA KARL RAPPAN CETIRE...
Partida a oferit o întrecere amicală, 

care — tocmai de aceea — a permis un 
spectacol destul de agreabil. Elvețienii 
au o echipă modestă, lipsită de viteză 
și tehnică la finalizare, dar cu mult po
tențial de lucru. Obișnuita lor orientare 
în defensivă este cunoscută sub numele 
de „zăvorul” — o apărare «upranume- 
rică, ---------- ■’
fiind 
tarul 
rează 
nerii 
stanță, 
atacă, dacă nu pot reține mingea și fun- 
dașul-măturător o trimite repede și de
cis, oricum și oriunde se nimerește.

Această tactică defensivă (de fapt 
toată formația este orientată defensiv, 
chiar dacă antrenorul ei Karl Rappan, 
considerat ca „părintele zăvorului", o 
contestă) a fost folosită numai puțin, 
Ia începutul jocului și apoi aban
donată. Probabil că la aceasta a 
contribuit faptul că italienii au înscris 
foarte repede primul gol. Din acest mo
ment, elvețienii au ieșit la atac. In a- 
ceastă postură, în care n-au mai pus 
„zăvor” apărării, s-a văzut că se descurcă 
greu, din lipsă de obișnuință. Golurile 
celelalte (pînă la scorul final de 3—0) 
au venit destul de ușor. Italienii au do
minat de la început pînă la sfîrșlt — 
mai puțin 20 minute din repriza I, cînd 
au jucat în 10 oameni prin accidentarea 
temporară a extremei stingi Pascutti. 
Acțiunile lor âu plecat mai mult din 
urmă, pentru că — în acest meci — cir
culația jucătorilor a fost mare, mai ales 
a atacanților. I-a îndemnat la „circu
lație" și imprudența elvețienilor de a-i 
marca strict, urmindu-i pe tot terenul. 
Italienii au arătat în acest meci că știu 
să joace și încă bine. Au acoperit zone 
impresionante de teren, au o tehnică de 
finețe șl... un mare jucător: argentinia
nul Sivori.

PORTRET LUI SIVORI
N-am întîlnit la nici un alt jucător 

atîta relaxare în lovire și conducere. 
Pur și simplu parcă zboară. Jucător 
plin de aroganță, si-a făcut totuși, da
toria în acest meci, îneît a „supus” — 
cînd a vrut — balonul și acțiunea. Este

.zăvorul” _____ . .
dispozitivul de așezare al echipei 
1—1—3—3—3. Primii doi sint por- 
și un fundaș-măturător, care ope- 
în spatele întregii apărări. Parte- 

din față se străduie, în ultimă in
să oprească măcar omul care

mărunt de statură, cam In jurul a 1,78 
m, îndesat, suplu, brunet, joacă cu 
jambierele nelegate — căzute peste ca- 
rîmbul ghetelor. Cindva a mărturisit că 
practică acest obicei pentru că așa e 
mai puțin lovit de adversari, dintre care 
unii se „sflesc” să lovească premeditat 
un picior neprotejat în nici un fel. Fi
zic, are o suplețe ce ajunge la mlădiere. 
Mișcările ii sint absolut neforțate. Lu
crează aproape numai cu piciorul sting. 
Mingea vine la el ca atrasă de un mag
net, dar se dezlipește — cind vrea — 
ușor. Pune piciorul pe minge exact ca 
o pisicuță pe un obiect rotund, o aco
peră și o protejează cu multă finețe. 
Anticipează mișcările și-și pune pe par
teneri in poziții uluitoare. Păcat că n-a 
fost în plenitudinea mijloacelor, pen
tru că in acest joc mai mult s-a plimbat 
pe teren. Sivori este recunoscut și cri
ticat ca un mare individualist. In acest 
meci insă, a to*t  un pion de bază al 
jocului colectiv (cu excepția 
1.1 minute cind a „strălucit” 
dualism).

Golul doi a fost opera lui 
primit mingea la circa 30 de 
spatele spre poarta adversă._ _______
St a încercat să se ducă in stingă lui. 
In acest timp, unul din stoperii elve
țieni a venit brusc spre el. Slmțindu-I, 
Sivori a schimbat poziția corpului și a 
trimis mingea pe locul de unde plecase 
stoperul — și care acnm era liber. Aici 
a sprintat interul dreapta, Bulgarelli. 
Mișcarea lui Sivori l-a 
Portarul a ieșit In

ultimelor 
în indivi-

Sivori. A 
metri, cu 
A rentat

surprîns pe toți, 
intimpînarea lui

SELECȚIONATA
IN R.P.R.

IRAKULUI

Bulgarelli, dar nu a mai putut să-1 
oprească să marcheze.

Italienii au mai avut multe ocazii, lu
crate excepțional și de mare surprindere 
și rafinament tactic, care s-au soldat cu 
ratări sau au fost „scoase” de excelen
tul portar elvețian. Dacă italienii ar juca 
tot timpul ca în partida cu Elveția (în 
viteză, cu fente și driblinguri, cu tehnică 
superioară, cu rază mare de acțiune și 
rezistență necesară, cu construcție de 
mare spontaneitate și variație) rezulta
tele ar fi fost cu totul altele decît cele 
ce le-au obținut.

Replica echipei elvețiene, care n-a 
mai încercat să închidă jocul, a plăcut 
și ea. Pentru jocul ce l-a prestat, pen
tru darul făcut publicului, neaplicînd 
„zăvorul", spectatorii au aplaudat-o în
delung la terminarea partidei, soliei - 
tind-o și obligînd-o să facă un „tur de 
onoare" pe pista stadionului. S-ar putea 
ca dincolo de aprecieri, în această mani
festație de simpatie (adresată cu atîta 
căldură unui învins, nu tot atit de glo
rios ca învingătorul) să fi fost și o 
ultimă „poliță” plătită Italiei, în dife
rendul care a agitat atit de mult și de 
vehement presa italiană și chiliana. Pro
fitul, oricum, a fost al elvețienilor, care, 
în altă ordine de idei ar putea să aban
doneze pentru totdeauna „zăvorul" lui 
Rappan, a cărui folosință obișnuiește pe 
jucători să nu mai gîndească, să distrugă 
acțiunile și să meargă la intîmplare. 
Cu un joc strict defensiv nu se poate 
progresa, dară s-ar juca toată viața...

CONSTANTIN TEASCÂ

Desigur că vorbind despre campio
natul categoriei A pe anul 1961-82 
trebuie să ne ocupăm, ca una din 
problemele de bază ale activității fot
balistice, de latura educativ-discipli- 
nară. Sub acest aspect, ca urmare 
a unor măsuri luate de federație și 
a unei munci educative mai intense 
dusă de secțiile de fotbal și consiliile 
cluburilor, s-au înregistrat progrese 
remarcabile. Comportarea pe teren 
a jucătorilor a fost în general mai 
bună, numărul abaterilor a fost în 
scădere. O serie de întîlniri impor
tante pentru clasament (Progresul— 
Steaua, St roșu—Rapid, Știința Cluj 
—Dinamo București, Progresul—Petro
lul, Rapid—UTA, Știința Timișoara— 
Petrolul, U.T.A.—Dinamo Pitești 
a.) s-au disputat intr-o atmosferă 
sportivitate, 
cest capitol 
cruri bune, 
prilejuit și 
De aceea, 
vom referi
și la cele de tineret, deoarece mun
ca educativă care se desfășoară in 
cadrul secțiilor de fotbal, cuprinde în 
egală măsură toate cadrele secțiilor. 
De altfel, EDUCĂRII JUNIORILOR 
ȘI A COMPONENȚILOR ECHIPE
LOR DE TINERET TREBUIE SA I 
SE ACORDE O ATENȚIE CEL PU
ȚIN LA FEL DE MARE CA Șl E- 
CHIPEI PRIME.

Din acest punct de vedere, unele 
secții de fotbal au obținut rezultate 
frumoase. Astfel, amatorii de fotbal 
au apreciat comportarea disciplinată, 
corectă, a fotbaliștilor de la U T. A., 
care intr-un campionat întreg (A-ț-ti- 
neret) n-au fost sancționați de federa
ție decît o singură dată, 
meci de tineret. Atitudinea 
a jucătorilor arădeni a și 
altfel, ]a recompensarea lor 
PA SPORTUL POPULAR**,
menea, din evidența comisiei de dis
ciplină și din rapoartele de arbitraj, 
ca și din constatările noastre, rezultă 
că o comportare disciplinară bună 
au mai avut-o și echipele Steaua, 
Jiul, Știința Timișoara, că alte echi
pe au primit - mai ales în partea 
a doua a campionatului — aprecieri 
pozitive în această privință (Rapid, 
Progresul, Știința Cluj, St. roșu).

Subliniind acest aspect pozitiv al 
campionatului, in comparație cu edi
țiile anterioare ale competiției, nu 
vom omite însă faptul că în ceea ce 
privește munca educativă, disciplina 
fotbaliștilor — pe 
namente și jocuri, 
nu s-a făcut încă 
tea realiza pentru 
natului un cadru 
vitate. Secțiile de 
lor și asociațiilor sportive, antrenorii, 
nu au luat toate măsurile necesare 
„împotriva indisciplinei, vedetismu
lui, brutalităților, comportării ne
demne pe terenul de sport și in viata 
personală", așa cum trasează ca sar
cină de primă importanță planul de 
măsuri elaborat de Consiliul General 
UCFS pentru îmbunătățirea activită
ții fotbalistice.

In felul acesta se explică de ce 
au persistat unele manifestări nesă
nătoase la antrenamente (comoditate, 
atitudine refractară față de volumul 
sporit de muncă) sau în afara tere
nului de sport (încălcarea regulilor 
vieții sportive etc.), ca și unele aba
teri de la sportivitate, de la discipli
nă. Au fost secții de fotbal care au 
luat măsuri, curmînd o stare de lu-

ACTUALITĂȚI

Ca urmare a turneului întreprins 
în iarnă de Steaua în Irak, selecțio
nata acestei țări va susține 2 sau 3 
întîlniri în țara noastră. Fotbaliștii 
irakieni urmează să evolueze la 
între 11 și 18 august.

JOCURI DE PREGĂTIRE

noi

săp-• DSnamo București a susținut 
tămîna aceasta două noi jocuri de 
pregătire. !n primul, bucureștenii au 
întîlnit formația Colorom din Codlea 
de care au dispus cu 5—3 (3—0) prin 
punctele marcate de Frățiîă (2). Da
vid, V. Angliei și Nuțu. Pentru local
nici au înscris Vigheci, Oancea și 
Lupu. Dinamo a prestai un joc foarte 
frumos. (C. Petreanu, coresp.). In al

doilea meci, miercuri în deschidere la 
St. roșu — Olimpiakos, Dinamo a |u- 
cat cu Tractorul: 5—1 (2—1). Au 
marcat: Niculescu (2), V. Alexandru, 
Frățiîă și Eftimie, respectiv Binder. 
Partida a fost spectaculoasă, datorită 
mai ales dinamoviștilor. (Gh. Corco- 
del, coresp.). Bucureștenii au folosit 
în cele două meciuri următoarea for
mație : Uțu (Datcu) — Andrei, Sze- 
kely (Constantinescu. Szekely), Ni- 
coară (Constantinescu) — V. Alexan 
dru, Popescu (Ștefan) — *'  
(Nuțu), Niculescu, Frățiîă, 
(Unguroiu, Eftimie), David 
David)

• Dinamo Obor s-a 
miercuri la Buzău, unde a 
formația Știința Medicală. Gazdele au 
ciștigaf cu 3—1 (1—1). Au marcatt 
Dan, Petrică și Ciobotaru, respectiv 
Sfoenescu II.

V. Anghei
Eftimie 

1 (Eftimie.

deplasat 
jucat cu

terenuri, la antre- 
și in afara lor — 
tot ceea ce se pu- 
a asigura campio- 
de deplină sporti- 
fotbal ale cluburi-

antrenat înPetrolul s-a
Prahovei, de care a dis- 

(3—1). Au marcat:

• Joi,
compania 
pus cu 9—3 
Asan (2), A. Munteanu, . .
Ivan. Cristache, Badea, Moldoveanu 
și Tabarcea, respectiv Lăzărescu^Jre- 
roiu și *“ *• n
SIAN 
coresp.).

• Intr-un meci de antrenament cu 
formația de tineret, Dinamo Bacău 
a cîștigat cu 5—1 (3—0). Au marcat: 
Gram (3) și Vornicu (2), respectiv 
Meder. (GH. DALBAN, coresp.).

• Alte rezultate : Carpați Sinaia — 
Unitex Pucioasa 8—0 (4—0) ; Side- 
rurgistul Hunedoara — Lotul de ti
neret 0—0.

• Progresul joacă
10.30, i ’ “
Staicovici, 
deschidere (ora 8.30), 
tineret va întilni echipa Vulcan.

Pahonțu,

Sfanoilovici. (M. BEDRO- 
și GH. ALEXANDRESCU,

miine la
pe terenul său din sir. 

cu Dinamo C™.Obor II. 
formația

ora 
dr.
în
de

cruri dăunătoare, la oare a dus și ati
tudinea de îngăduință, de toleranță 
și cocoloșite manifestată de conduceri
le respective. Este cunoscut cazul 
echipei C.C.A. (azi Steaua), ai cărei 
jucători au neglijat la un moment 
dat antrenamentul și viața sportivă, 
ceea ce a dus la o comportare neco
respunzătoare în campionat și „Cupa 
Campionilor Europeni**.  Măsurile lua
te au 
că de 
primit 
partea 
una la
Dinamo București și Progresul 
luat atitudine fermă față de abate
rile repetate ale unor jucători, ca 
de pildă Varga și Soare. Nu a existat 

perseverență in 
a 

scăderi care s-au reflectat in 
comportarea din cîteva meciuri ur
mătoare, ceea ce le-a atras avertis
mente și chiar suspendări din par
tea federației. O situație îngrijoră
toare din punct de vedere al sanc
țiunilor primite a existat la Dinamo 
Pitești (9 suspendări cu un total de 
19 etape), Petrolul (12 sancțiuni — 6 
avertismente și 6 suspendări), Dina
mo Bacău (3 avertismente și 4 sus
pendări) și Minerul (5 suspendări = 
12 etape in total). Aceste date dove
desc existența unor lipsuri în munca 
educativă, care trebuie înlăturate de 
urgență. PREOCUPAREA ACEASTA, 
DE ALTFEL, 
PERMANENT 
PENTRU CA 
PRIN FAȚA 
DISCIPLINĂ 
TERENURI
DURITATE, INTENȚIE DE LOVIRE 
ȘI. MAI ALUs, PROTESTE LA DE
CIZIILE ARBITRILOR, făcînd ca 
unele meciuri (Dinamo București - 
Steaua, Rapid — Dinamo Pitești, 
trolul—Dinamo București, Dinamo 
tești—Steaua) să impresioneze cu 
tul neplăcut pe spectatori.

Nu-i mai puțin adevărat că și 
derația iși are partea ei de vină 
menținerea ur.or manifestări nespor
tive. Comisia sa de disciplină a do
vedit uneori îngăduință față de aba
teri și nu le-a sancționat cum tre
buia. De pildă, pe jucătorul Gross 
(Dinamo 
toamnă pe 
nesportivă, 
tru aceeași 
un... ultim 
semenea, comisia de disciplină a apli
cat un tratament inegal, în raport cu 
categoria jucătorilor: pe cei de la B 
i-a suspendat pe mai multe etape, 
iar pe cei de la A — pentru aceeași 
infracțiune — pe mai puține etape. 
De ce acest regim . .. preferențial ?

Pe de altă parte, Colegiul central 
al arbitrilor nu a asigurat o justă 
și permanentă îndrumare a conducă
torilor 
ceștia 
renuri 
aceea, 
multe 
unor jucători sau duritățile repetate 
ale altora, mulțumindu-se să împar
tă avertismente în dreapta și în 
stingă.

Ne aflăm în perioada în care echi
pele se pregătesc de zor pentru vii
torul campionat și se cuvine ca toc
mai 
mai 
mari 
țiile, 
accent deosebit pe munca educativă. 
EDUCAȚIE ÎNSEAMNĂ - INTRE 
ALTELE — VIAȚĂ SPORTIVA, 
COMPORTARE DEMNA IN PRO
DUCȚIE ȘI PE TEREN, DISCIPLI
NA IN ANTRENAMENT ȘI JOC, 
PARTICIPARE CONȘTIENTA IN 
PREGĂTIRI, PASIUNE PENTRU 
FOTBAL ȘI DORINȚA VIE PEN
TRU PRCGRES TEHNIC, PENTRU 
RIDICAREA NIVELULUI ȘI PRE
STIGIULUI FOTBALULUI NOSTRU. 
Numai printr-o educație solidă, să
nătoasă se poate ajunge la antrena
mente corespunzătoare și progrese.

De aceea, analizînd cu spirit de 
răspundere și exigență comportar--- 
jucătorilor din acest punct de ved 
re in campionatul trecut, clubur - 
și asociațiile sportive, secțiile de l 
bal, antrenorii și inșiși jucător?: 
derația de fotbal trebuie sâ >» »> 
suri pentru lichidarea lipsurilor re' 
statate și să desfășoare j

muncă educativă eficientă

insă continuitate,
această direcție, munca educativă 
avut

TREBUIE S-O AIBA 
TOATE ECHIPELE 

TOATE AU TRECUT 
.. . COMISIEI DE

ȘI PENTRU CA PE 
SE MAI MANIFESTA

Pe- 
Pi- 
to-

fe-
în

Bacău) l-a suspendat in 
o etapă pentru atitudine 

pentru ca în retur, pen- 
vină, să-1 sancționeze cu 
avertisment! ... De a-

de jocuri in sensul ca ti
să combată abaterile de pe te- 
prin măsuri exemplare. De 
arbitrii au tolerat de foarte 
ori atitudinea protestatară a

acum, cînd antrenamentele sint 
intense și solicită eforturi mai 
și cind se cristalizează forma- 
secțiile de fotbal să pună un

SPORTUL POP*  * *•
I JSIr. 4077 f •: •



a ,,Criteriului juniorilor"
In fiecare an se desfăvjară pe 

șefele din împrejurimile Capitalei 
trecerile „Criteriului juniorilor", 
junsă la cea de a Vl-a edijie, această 
competiție a început joi după amiază 
și ea reunește pe cei mai tineri a- 
lergători din Cluj, Ploiești. Galați, 
Constanța, Timisoara, Tg. Mureș și 
București. In na etapă, disputată 
pe șoseaua Buc'<rești — Oltenița pe 
o distanță de 
67 de juniori.

Startul s-a 
plecat rapid. Mircea Takacz, Aurel 
Drăgan și alți rutieri bucureșteni 
lansează o serie de atacuri specta
culoase dar acțiunile lor sînt anihi
late de pluton. In continuare înre
gistrăm noi tentative de evadare dar 
nici una nu va reuși, de-a lungul 
celor 82 km astfel că plutonul a- 
junge compact la sosire. La dema
raj cîștigă talentatul ‘ 
meti (Unirea) marcat 
(timp cu bonificație: 2h 14:32), 
mat în ordine de Dan 
(Olimpia București). Mircea 
(Olimpia București) și incă 
alergători, toți iu aceiași timp 
vingătoruL

Etapa a II-a desfășurată pe șoseaua 
București—Urziceni. a fost împărțită 
în două: 20 km contra-timo iodiv'dual 
și alți 20 de km eu plecare în b'oc. 
întrecerea axitra-crocometru i fost 
ciștigată de alergătorul ploieștean Gh. 
Moldoveanu care a realizat 28:20.0. iar 
cea cu plecare în bloc a revenit Iui 
D. Mărgărit (Olimpia Buc.) 
cu 30:02.0.

Clasamentul etapei: 1. Gh. 
veanu 58:22.0. 
3. E. Rusu

82 km.

dat de

au luat

la km.

ȘO- 
în- 
A-

startul

6. S-a

Nico’.ae Ciu- 
cu 2h 15.-02 

ur- 
.Mârgărit 

Takacz 
41 de 
cu io-

marcat

2. G Ciocan 
(CSA Cluj)

«ginn »n ma a
După încheierea a patru campionate individuale

De cîteva zile s-au încheiat patru 
campionate ale țării. Unul dintre ele 
și anume campionatul individual 
contra-timp a avut o finală care H 
satisfăcut din toate punctele de ve
dere : participare numeroasă, înlte- 
ceri viu disputate, organizare pei^ 
fectâ. In schimb, confruntările celot 
mai buni pistarzi și fondiști nu au 
avut un bilanț pe deplin satisfăcător. 
Dacă titlurile se află în miinile unor 
sportivi merituoși, exemple de perse
verență și seriozitate în pregătire, 
din păcate nu se pot spune aceleași 
lucruri frumoase despre toți fina- 
liștii. în plus, a existat și o serie 
de defecțiuni organizatorice 
umbrit ultimele dispute ale 
natelor individuale de viteză
cu start de pe loc juniori. Astfel, 
programul reuniunii de simbătă du
pă-amiază de pe velodromul din par
cul sportiv Dinamo a fost dat peste 
cap. Motivul : 21 din cei 46 de fina- 
liști care figurau pe program au în- 
tirziat, unii pentru că se aflau încă 
in producție la ora 
concursul, iar alții 
că întrecerile încep 
nu la 15.30. Vinovați
de lucruri se fac antrenorii. Ei aveau 
datoria să arate, in ședința tehnică, 
că elevii lor sint in producție și nu 
pot ajunge la timp pe velodrom iar 
dacă nu au făcut acest lucru cel pu-

care a
campto- 
și 500 rn

cînd a început 
deoarece știau 

la ora 16,30 și 
de această stare

La 19 august: faza interregiu

Moldo- 
5&3I& 
59:26.0. 

Clasament gene al după două etape;
1. Gh. Moldoveanu (Voința Ploiești) 
3h 13:24, 2. C Ciocan (Petrolul Plo
iești) 3h 13:33. 3. N. Ci ameți 3b 14:15. 
Azi are loc etapa a IlI-a pe șos. Bucu
rești — Călărași, iar miine ultimi eta
pă pe șos. București — Ploiești.

țin trebuiau să anunțe tuturor spor
tivilor disponibili ora începerii com
petiției. Dar, antrenorii cluburilor 
Voința, Olimpia, Unirea și Dinamo 
nu au procedat astfel.

Considerăm că deficiențele amintite 
puteau fi rezolvate chiar în ziua con
cursului dacă organizatorii ar fi dat 
dovadă de mai multă înțelegere. Ei 
puteau să deschidă concursul cil în
treceri neoficiale, cele din program 
urmînd să înceapă mai tîrziu, fiind 
suficient timp pentru terminarea lor. 
Și încă ceva : sportivii prezenți au 
fost nevoiți din cauza orei nepotrivite 
să evolueze în primele probe pe o 
căldură de-a dreptul sufocantă

★
a suflat luni i-a scăpat 

pe rutierii participanți
Vîntul care 

de caniculă 
la finala campionatului individual de 
fond. La start erau prezenți cei mai 
buni cicliști din țară in frunte cu 
membrii lotului republican, sosiți cu 
o zi în urmă din turneul întreprins 
în U.R.S.S. Toți cei care însoțeau ca
ravana se așteptau la o luptă dirzâ j 
pentru cucerirea mult rîvnitului titluA 
de campion al țării. Dar după numai! 
40 km de la plecare, decepție to-C 
tală. In afară de un gup de alergătorii 
inimoși format din N. Grigore. Gh.l 
Bădără, N. Niculescu, L. Zanoni, D./ 
Munteanu, S. Ariton și I. Cosma, cărei 
reușiseră să evadeze, ceilalți finaliștii

din plutonul urmăritor pedalau cu atî- 
ta indolență îneît lăsau impresia că 
pur și simplu nu-i intersează competi
ția. Și chiar așa a și fost. Pînă la ju
mătatea celor 180 km ai cursei am a- 
sistat la o avalanșă de... abandonuri. 
După Gh. Rădulescu au renunțat pe 
rind C. Dumitrescu, I. Stoica, G. Moi- 
ceanu (I), C. Baciu și alți favoriți ai 
campionatului. încurajați parcă de 
„exemplul" acestor alergători consa- 
crați, numeroși cicliști și-au scos în 
continuare numerele de concurs de pe 
tricouri. Alți alergători ca I. Constan- 
tinescu, Gh. Văsîi etc. speculînd fap
tul că pe traseu nu se aflau sufi- 
cienți arbitri (de ce oare?) au mers în 
plasă sau remorcați de vehicule. Ei au 
fost eliminați din cursă dar unii aflîn- 
du-se la mai multe abateri de acest 
gen trebuie sancționați exemplar. Bi
lanțul? Din cei 53 de alergători care au 
luat startul, au terminat cursa doar 17.

C.F.

TR. IOANIȚESCU

5 autoturisme:

In așteptarea startului,..
(Urmare din pag. I)

Ervant Norhadian — o largă contribu
ție la dezroltarea sportului cu pedale 
din fara noastră. Au concurat alături 
de cicliști exocrimentați si numeroși ti
neri cure au îngroșat apoi numărul spor- 
tirilor fruntași. Și aclua/a ediție se 
anunți deosebit de valoroasă După cile 
Știu, alături de rutierii romîni cor con
cura fi 10 cicliști din R.S. Cehoslovacă. 
Traseul este variat, ceea ce cere din

Pregătirea fizică

Luna aceasta se va relua activi 
tatea oficială la handbal în 11. Est 
vorba de faza interregiuni a camp:c 
natului republican feminin edit: 
1961—62, care se va desfășura 1 
19 august după următorul program

La Botoșani : Sănătatea Botoșani - 
Mureșul Tg. Mureș.

La Cluj: C.S.S. Cluj 
Ploiești.

La Vulcan (reg. Hunedoara) : Mi 
nerul Vulcan — Știința Drăgăneșt 
(reg. București)'.

Toate aceste întîlniri sînt elimi 
na tor ii.

Echipele învingătoare se vor caii 
fica pentru etapa finală, programat; 
la 25, 26 și 27 august la Reșița. L; 
acest turneu (în care fiecare va juc 
cu fiecare, numai tur), în afara for 
mațiilor învingătoare în partidele d 
la 19 august, va participa și Pro 
greșul București.

„rciicia” „liosKvici ”
„Shoda” la concursul special Pronocxprc

l*1ar(I  1 august, ultima zi pentru depunerea buletinelor

• în afara premiilor obișnuite în 
bani pentru cele 6 categorii (I—a 
,VI-a) se atribuie: 5 AUTOTURISME 
(„Felicia", „Moskvlci", „Skoda"), MO
TOCICLETE, TELEVIZOARE, FRI
GIDERE, ARAGAZURI, MAȘINI DE

CUPA LOTO-PRONOSPORT 
LA FOTBAL

(etapa a ll-a) 1"

partea concurentilor o pregătire multila-IC'_____, *__ *__ *_ ________________
lerală. Cele mai dificile etape stat Ba- J CUSUT APARATE DE RADIO CU
’ ~ * “ “ ■ r pIKUp CEASORNICE DE AUR.

MAȘINI DE SPĂLAT RUFE etc.
SE EXTRAG IN TOTAL 16 NU

MERE : 8 numere pentru atribuirea 
premiilor obișnuite în bani pentru 6 
categorii (I — a

• Reamintim programul concursul! 
Pronosport nr. 31 de miine. 5 august, 
pronosticurile date de Programul ~ 
Pronosport :
1. Dinamo
2 Metalul
3. Metalul 

iești
' Carpați

Lol
cău—Brașov și Brașov—București pen-' 
tru că au porțiuni de urcușuri, tn se
mi-etapa Brașov—Predeal, care se val 
alerga contra cronometru individual, ci
cliștii vor fi supuși unui sever examen*.  I 

Nu i-am mai reținut pe alergătorii! = . 
militari. Ne-am luat rămas bun de Ia l pentru atribuirea 

’tare în obiecte și
CU ACELEAȘI 

PARTICIPA IN 
LA EXTRAGEREA SUPLIMENTARA 
PENTRU ATRIBUIREA AUTOTU
RISMELOR, MOTOCICLETELOR, TE
LEVIZOARELOR, ARAGAZURILOR. 
FRIGIDERELOR și ale celorlalte 
premii suplimentare în obiecte și 
bani, conform prospectului.

12 AUTOTURISME „Moskvici" au 
fost atribuite suplimentar participan- 
ților la concursurile speciale și obiș
nuite Pronoexpres din lunile februa
rie, aprilie, mai, iunie si iulie 1962. 

FOARTE IMPORTANT! SCHEME
LE REDUSE LA PRONOEXPRES 
(nr. 2, 5, 7) ȘI BULETINELE COM- 

secret nen ,BINATE (COLECTIVE) VA OFERĂ 
supremația! ȘANSE SPORITE DE PREMIERE.

Pe o schemă redusă nr. 7 (21 lei))

ei, urîndu-le succes, deplin în actuala 
ediție a „Cursei Scînteii" care va începe 
la 15 august.

VI-a) și 8 numere 
premiilor suplimen
tam (I— a V-a).

BULETINE SE 
MOD GRATUIT

4.

5.

«.
7.
8.
9

10.
11.

Crișana

Obor — Rapid Buc. 
Buc. — Steaua — tin. 
Tirgoviște — Prahova

2
2

Pl( 
lx- 

Sinaia — Poiana Cimpina

Oradea c.s.o. 1.1
Timișoar

1.:
2

X,'
1.: 
i.:

---------------- î
Budai Spartacus — Szekesfehervar

1,3— • - - i>;

Vagonul Arad — U.T.A. 
Szeged — Ferencvaros 
Dorog — M.T.K.
Gyor — Szombathely 
Ujpesti Dozsa — Salgotarjan

12. Nyiregyhaza — Ozd

nu-i totul!
Pe marginea campionatelor mondiale de lupte

Campionul olimpic s-a urcat pe sal
tea cu puțină teamă. Se vedea asta din 
felul reținut în care acționa în fața ira
nianului Paziraye. Adversarul său era 
un concurent de altfel bine pregătit, în
totdeauna clasat în primele locuri ale 
categoriei de 52 kg. Minutele se scur
geau cu repeziciune și campionul olim
pic Dumitru Pîrvulescu, căci de el este 
vorba, nu iniția nimic, lăsînd adversa
rul să impună ritmul luptei Părea lip
sit de orice tactică așteptînd greșeala 
adversarului. Paziraye n-a vrut să se 
aventureze și așa s-a terminat întîlni- 
rea cu un rezultat de egalitate.

Am ales acest exemplu dintre multe 
altele. In general, cam așa s-a com
portat majoritatea sportivilor noștri la 
campionatele mondiale de lupte care au 
avut loc. In acest an, la Toledo în 
S.U.A. Cum a fost oare posibil acest 
lucru după frumoasa comportare de la 
Roma, Yokohama și Skoplje T Care sînt 
cauzele acestei pasivități și lipsei de 
inițiativă a luptătorilor noștri ?

In materialul de față vom căuta să 
arătăm germenii acestor lipsuri. Cu pri
lejul Balcaniadei de la Atena (mai 1962) 
președintele FJ±.A. dl. Roger Coulon 
spunea despre luptătorii noștri : „Exce
lent pregătiți din punct de vedere fizic, 
dar extrem de prudenți !’ Acest fapt îl 
remarcaseră, de altfel, și antrenorii 
noștri. Lucrul a surprins deoarece pînă 
atunci luptătorii noștri erau caracteri
zați prin multă inițiativă, fantezie crea
toare și procedee tehnice executate cu 
siguranța. Am vrea să amintim renu
mitele „supleuri" ale lui Valeriu Bular
ca care, deși erau cunoscute, nimeni 
nu le putea contracara. Același lucru 
despre ..tururile de cap” ale lui Dumi
tru Pîrvulescu, despre „centurile" lui 
Ion Cernea, ca să nu mai pomenim de 
ceilalți

Ce s-a întîmplat la Atena și cîteva 
săptămîni mai tîrziu la Toledo ? Este 
adevărat că de cînd ne-am situat prin
tre primele țări din lume, în domeniul 
luptelor s-au produs mari modificări în 
regulamentul de concurs, prin dispari
ția reprizei de parter unde excelam, 
prin scurtarea timpului de luptă, prin 
avertizarea acelora care inițiau acțiuni 
și rămîneau cu ele neterminate. Aceste 
lucruri sînt adevărate. Dar ele dezavan
tajau și pe alți luptători dintr-o serie 
de țări. S-ar mai putea spune că la To
ledo s-a concurat pe o saltea de mate
rial plastic, subțire, de culoarea par
chetului care îți impunea anumite re-

zerve dar amintim încă o dată, condițiile 
erau egale pentru toți cei ce porniseră 
în luptă pentru titlurile supreme.

La toate acestea trebuie să mai ară
tăm un lucru. Majoritatea sportivilor 
romîni, de exemplu Dumitru Pîrvulescu, 
Mihai Sultz, Gheorghe Popovici. Ion 
Țăranu etc., coborau de pe saltea la 
terminarea meciurilor cu serioase re
surse fizice. Mulți dintre ei ar fi putut 
susține în continuare încă un meci...

De ce atunci concurenții noștri au e- 
voluat fără vitalitate, fără să țină de 
loc seama de prestigiul pe care-1 cuce
rise fiecare din ei în categoriile res
pective ? înainte de a răspunde la a- 
ceastă întrebare trebuie să mai arătăm 
că alți sportivi ca Ion Cernea și Vale- 
riu Bularca au manifestat o stare de 
nervozitate, nemaiîntîlnită la ei. După 
părerea noastră răspunsul este urmă
torul : dacă din punct de vedere al pre
gătirii fizice nu am avut lipsuri, pre
gătirea tehnică n-a fost pusă la punct, 
iar cea morală a fost extrem de defi
citară.

Cum arătam mai sus, modificările a- 
duse regulamentului internațional im
puneau o anumită rezervă in inițiativă. 
Dar — repetâm — condițiile erau egale 
pentru toți participanții la campio
natele mondiale. Cum își pot explica 
atunci Mihai Sultz, Dumitru Pîrvulescu, 
Gh. Popovici și ceilalți, reținerea din 
timpul competiției ? In perioada dinain
tea întrecerilor balcanice și a campio
natelor mondiale presa de specialitate 
a atras atenția asupra acestei stări de 
pasivitate, mai ales cu prilejul celor 
cinci întilniri susținute în compania lup
tătorilor suedezi. Cu toate «cestea, con
cepția tactică elaborată de către antre
nori nu a fost cea mai nimerită și mai 
ales sportivii nu au aplicat nici minimul 
stabilit. Antrenorii străini, cunoscînd 
valoarea luptătorilor noștri, au dat in
dicații sportivilor lor de a lupta chiar 
pentru un rezultat de egalitate. Această 
.performanță" putea să mulțumească 
pe oricare dintre adversari, dar nu pe 
luptătorii romîni clasați cu toții în pri
mele șase locuri ale campionatului mon
dial anterior.

Altă cauză care o credem că a contri
buit la acest insucces este aceea a să
răciei de procedee la lupta din picioare. 
Cum aminteam și mai sus. toți tehni
cienii străini și-au notat (americanii și 
japonezii chiar au filmat) procedeele 
caracteristice fiecărui sportiv romîn, 
modul de comportare al lui Ion Cernea,

Finala campionatului de calificare
La sfîrșitul acestei săptămîni. ora

șul Hunedoara va găzdui finala’ cam
pionatului de calificare de lupte pe 
echipe.

Formațiile care își dispută dreptul 
de a participa la anul în campionatul 
republican (2 locuri) sînt următoarele: 
Voința Tg. Mureș, Crișana Oradea, 
Petrolul Ploiești și Rapid București. 
Primele două echipe au retrogradat cu

doi ani în urmă. Ele, mai ales echipa 
din Tg. Mureș, au în fomații cîțiva 
luptători de certă valoare, unii dintre 
ei membri ai lotului republican. Cea 
mai frumoasă performanță ni se pare 
aceea a Petrolului Ploiești care nu
mai după un an de la înființare a 
reușit, depășind o serie de echipe 
valoroase, să participe la finala aces
tui campionat.

Dumitru Pîrvulescu, Valeriu Bularca 
etc In aceste condiții nu puteam să ne 
prezentăm cu șanse avînd același „ar
senal” care nu mai era un secret pen
tru nimeni. Poți cuceri ____ Tl_
mondială în domeniul luptelor cu anu
mite procedee tehnice și cu o anumităl • tir» j r
tactică, dar nu te poți menține în fmn-1 Participantul Prundeanu Ion din Tl- 
te cînd aceste lucruri devin cunoscute. 
Noul, elementul surpriză este acela care, 
poate să mențină supremația. Pe viitorS cial Pronoexpres din 20 iunie 1962: 
grija antrenorilor trebuie să se îndrepte *■  
și în această direcție. (

In ultimii ani biroul F.R.L. a acordat 
importanța cuvenită promovării de noi_ 
cadre. Putem cita în această privință\tegoria a HI-a 
pe Alexandru Geantă, Nicolae Marti- > 
nescu, Ștefan Tampa, Ion Popescu, Io-L 
sif Moca, I. Stîngu și alții. Aceștia aulf„| TorHJ4x Ton W /4jn Timișoara la 
reușit frumoase performanțe interne și JLUl lorruld Ion 101 ain iduișoara ia 
internaționale. Ne atrage atenția însă un1 
fapt : acești sportivi au reușit să se si- ■, .. . . . , _
tueze în primele rînduri numai în cate-/le*in combinat de 7 numere (21 leij 
goriile unde nu au avut adversari cuv 
„vechi state de serviciu". In categoriile 
lui Dumitru Pîrvulescu, Ion Cernea, Mi-’ 
hai Sultz, într-o oarecare măsură la Va
leriu Bularca și Gheorghe Popovici, nu-( 
mărul celor care au fost promovați în 
loturile republicane a fost extrem de _ 
mic. De ce acest lucru ? Faptul este oa-C ceasornice de mînă 
recum explicabil. In goana după rezul
tate imediate, biroul F R.L. hotăra căi 
numai „senatorii de drept” trebuie sălMA 71 
participe la marile turnee lnternaționa-J 
le. Același lucru se întîmplă și într-o\ BULETINELOR, 
serie de formații care participă în cam- 
pionatul pe echipe și care preferă să 
folosească luptători cu renume — din 
păcate fără performanță la ora actuală. 
— în locul unor tineri cu perspectivă. 1

La această stare de lucruri credem că 
a contribuit și lipsa unor trialuri ini 
care să fie preferat acel ce este în for
mă și nu acel care are un renume si 
o așa-zisă „experiență” a întîlnirilor in
ternaționale. Credem că acest lucru este 
greșit. Tineretului trebuie să i se acor
de posibilitatea de a arăta ce știe. Pe 
viitor aceste verificări (și nu una !!) să 
fie deschise tuturor care se simt capa
bili să apere culorile țării în întilnirile 
internaționale.

F.R.L. va trebui să ia o serie de mă
suri, gindite temeinic în ceea ce pri
vește adaptarea la noul regulament. Ac
cent deosebit trebuie să se pună pe lup
ta de sus, pe aplicarea unor procedee 
fulgerătoare și care să aibă asigurate o 
finalitate, dacă nu la tuș cel puțin la 
puncte. Sportivii sovietici au arătat la 
Yokohama un lucru nou pe care noi 
n-am îndrăznit încă să-1 aplicăm : „ui
tarea” gărzii deschise. In momentul cînd 
adversarul iniția ceva se aplica un con- 
traprocedeu fulgerător. Noi nu am în
cercat acest lucru pînă acum și rău am 
făcut. Din experiența pregătirii noastre 
fizice au învățat mulți antrenori străini. 
Noi de ce nu putem învăța în domeniul 
tehnicii de la cei mai buni din lume, 
de la sportivii sovietici ? Ne așteaptă, 
în viitor nenumărate competiții inter
naționale Sportivii și antrenorii au da
toria să arate că Atena și Toledo nu au 
fost decît două accidente în drumul as
cendent al dezvoltării luptelor din țara 
noastră, ti așteptăm să ia cuvîntul.

mișoara a obținut la concursul spe-

• ...Și acum programul concursuli 
nr. 32 de duminică 12 august 1962 :

1. Steaua (tineret) — Rapid Bucureș 
(Cupa Loto-Pronosport).
2. Crișana Oradea — U.T.A. (Cupa Lotc 

Pronosport).
3. Metalul București — Dinamo Ob< 

(Cupa Loto-Pronosport)
4. Prahova Ploiești — Poiana C im pin

(Cupa Loto-Pronosport). * _
5. Carpați Sinaia — Metalul Tîrgoviș^ 

(Cupa Loto-Pronosport).
6. C.S.O. Timișoara — Vagonul Ara 

(Cupa Loto-Pronosport).
7. Ferencvaros — Ujpesti Dozsa (Cami 

R.P.U.).
8 M.T.K. — Komlo (Camp. R.P.U.).
9. Salgotarjan — Vasas (Camp^R.P.U.]

10. Pecs — Debrecen (Camp. KW|.).
11 Tatabanya — Gyor (CampT «^.U.). 
12. Dinamo București — Levski >Sofi< 
(Turneul balcanic).

OTTO BENKO

1 premiu de categoria 
rism „Moskvici") și 2 

(2 
mină „Volna" aurite),

I (un autotu- 
premii de ca- 

ceasornice de 
iar participan-

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 30 DIN 20 IULIE 1062

Categ. I 19,5 variante a 458 lei va 
rianta ; Categ. a Ix-a 684.4 variante ; 
26 lei varianta ; Categ. a m-a 4281,3 va 
riante a 14 lei varianta.

Categ. a 
lei fondul
HI-a

IV-a fiind sub plafonul de 
s-a repartizat la categ.

același concurs a obținut pe un bu-

1 premiu de categoria I (un autotu
rism „Moskvici")', 1 premiu de ca
tegoria a Il-a (un frigider „Fram“î 
și 5 premii de categoria a IlI-a (5 

,Volm“ aurite)1. 
MARȚI, 7 AUGUST. ESTE ULTI- 

PENTRU PROCURAREA

La 
1962, 
rele

LOTO-CENTRAL

tragerea Loto-Central din 
au fost extrase din 
numere :

49 61 12 39 43 2 6

urnă

1 37

3 augus 
următoa

59

49 39; PremiiPremiul special A: 37 .. _ _, ______
special B : 6 43 2 ; Premiul special C 
1 50 12. Fond de premii : 777.291 lei.

Tragerea următoare va avea loc vi 
neri 10 august 1962 la București.

Rubrică redactată de Loto-Prono 
sport.

Turiști I Folosifi timpul liber în excursii pe munte. — Vizifafi cabanele 
Poiana Stînii, Cofa 1500, 
Căminul Alpin, Muntele

Cabanele sînt utilate

Vîrful cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Caraimanu 
Roșu, Cheia.
și aprovizionate de către

întreprinderea
REGIONALA A STAȚÎUNÎLOA 

BALNEOCLIMATERICE



llllEPlII
Nici n-a sunat bine gon

gul care anunța înceoutul 
celei de a treia reprize 
și „explozia*  s-a produs: 
cu o contră fulgerătoare 
de dreapta, Constantin 
Crudu l-a trimis la podea 
pe învingătorul său de 
anul trecut, de la Buda
pesta, Berkes ! Boxerul 
maghiar a reluat apoi lupta 
fără nici o ezitare, convins 
că totul fusese un simplu 
accident. Dar, pumnii lui 
Crudu parcă nu aveau 
astîmpăr: loveau mereu, 
ca împinși de un resort.

campionatului republican de 
seniori nu fusese regula
mentară. Dar și arbitrii 
greșesc uneori...

Dar drumul tn box abia 
Se deschide pentru Cons
tantin Crudu. De pe acum 
el are în urmă o activitate 
bogată: 46 de meciuri. Și 
nu sint decît 15 luni de 
cînd a urcat pentru prima 
oară treptele ringului ! 
După nici un an de uceni
cie pugilisticâ, el devenea 
campion al tării la catego
ria „muscă1* juniori. A 
fost primul lui mare suc
ces sportiv, dar, după cum 
s-a văzut, nu și ultimul...

Evident, boxul este o 
mare pasiune pentru Cru
du. Dar, cu aceeași hotă- 
rtre, cu aceeași ambiție, el 
iși croiește și un drum fru
mos In viață. Crudu a ab
solvit Școala profesională 
de pe lingă uzinele „Tudor 
Vladimirescu**  din
rești și de etteva luni se 
numără printre 
strungari ai acestei impor
tante întreprinderi.

...Este doar
unui portret, așteptăm 
completăm 
semene. In 
începutul...

Bucu-

Multilateralitate

STIATI C A...

Pas cu pas, Berkes a fost 
frînghii, de unde 

mai avut nici o ieșire: 
o avalanșă de pumni și... 
meciul s-a încheiat Arbi
trul din ring, Tokay, a 
oprit această luptă inegală, 
ridici ud mina lui Crudu... 
învingător prin abandon 1 

Victoria repurtată de 
Constantin Crudu in ca
drul întâlnirii de box între 
juniorii noștri și cei ma
ghiari este a 12-a repurta
tă în acest an. în schimb, 
la capitolul „înfrîngeri*  ar 
trebui să punem „zero*,  
fiindcă singurul meci pe 
care nu l-a cîștigat, la 
drept vorbind nici nu l-a 
pierdut : lovitura lui Puiu 
Niculaie în turneul final al

tinerii

începutul 
fă-l 

să
CU

și speram 
continuare.

C. RAICU

A fi învins într-o com
petiție este, firește, su
biect de amărăciune. E- 
xistă însă uneori și... 
compensații. Ca, de pil
dă, pentru campioana de 
tenis a Turciei, Sevim 
Barulay, care numai da
torită faptului că a fost 
eliminată de Ecaterina 
Horșia din proba de sim
plu a
de tenis, a putut 
la timp avionul 
Atena ! ... Iși va 
ca oare 
Barulay 
concurs 
decum. 
verof“,
mîine în rol de ... atle-

internaționalelor
prinde 
pentru 
încer- 
Sevim 

nou 
Nici-

,.A- 
I Si

șansele 
intr-un 

de tenis?
Pe stadionul , 
ea apare azi

In patru rînduri
In întîlnirea de box 

Drubeta — Metalul O- 
țelul Roșu boxerii Stoi
ca și Hinoveanu n-au 
schimbat — în trei re
prize — nici o lovi- 

X!urâ-
^Kfceva ne-a scris surpins: 
'„Nici măcar nu s-au atins*
Nu e just. Am auzit
C-au... dat mina, la sfîrșit!

Din cicliștii care au 
participat la campiona
tul republican de fond 
cei mai mulți au aban
donat.

Din cicliști în... spectatori 
Cind văzui cu'm se trans

formă 
M-am gîndit — de multe 

ori ! —
Ei la fond, au mers... de 

formă I

I. CHIVU

Boxerii noștri juniori 
au învins selecționata 
juniorilor din R. P 
Ungară.

Desigur, se maturizează 
Și juniorii noștri care
Pe ring, atuncea cînd 

boxează,
Nu umblă cu... mănuși, 

se pare !
S. H.

Epitafuri
Unui fotbalist cu o

... unul din cei mai va
loroși canotori sovietici 
continuă să fie Juri Tiu- 
kalov ? La aproape 35 de 
ani el și-a înscris din nou 
numele pe lista campioni
lor unionali, cîștigînd re
cent împreună cu Viaceslav 
Ivanov proba de dublu. Vă 
reamintim că acum 10 ani 
el a ieșit campion olimpic 
în proba de simplu la Hel
sinki. în 1956 a cîștigat 
medalia de aur la J.O. de 
la Melbourne iar în 1960 pe 
cea de argint la Roma.

...Harold Connolly, re
cordmanul lumii la arun
carea ciocanului (70.67 m) 
are mina stingă cu 10 cen
timetri mai scurtă decît 
cea dreaptă ? Prin nenumă
rate exerciții fizice, în spe
cial ridicarea de haltere, el 
a reușit să facă sport de 
performanță. învingînd a- 
ceastă infirmitate fizică, 
urmarea unei poliomielite.

...noul recordman la să
ritura cu prăjina, Pentti 
Nikula, a sărit anul aces
ta — pînă în prezent — 
de 14 ori peste înălțimea 
de 4,70 m (!) ? După cum 
se știe, atletul finlandez 
folosește o prăjină din fi
bre elastiee.

...renumitul baschetbalist 
negru fVayne Hightower,

care a jucat în sezonul 
trecut la Rea-l Madrid, va 
evolua de acum înainte în 
formalin Harlem Globe 
Trotters ?

...ciclistul olandez Jan 
Derksen a cucerit pentru a 
12-a oară titlul de campion 
national în proba de viteză ? 
Este interesant de arătat 
că Derksen are 43 ani, iar 
prima oară a devenit cam
pion în anul 1943 !

...în urmă cu zece ani, la 
J.O. de la Helsinki, spe- 
cialistul în probleme de 
atletism, americanul Bru
tus Hamilton, a declarat 
că la probele de 400 m 
plat și la săritura în înăl
țime nu se va putea trece 
niciodată de următoarele 
cifre: sub 46 sec. la 400 
m și peste 2,15 m la înăl
țime ? (Actualele recorduri 
mondiale sint... 44,9 la 
400 m și 2,2v m la înălți
me !).

...primul regulament de 
fotbal a fost întocmit in 
anul 1863 ? Pînă atunci 
acest sport care fusese in
trodus în 1830 în cole
giile din Anglia se juca 
fără nici un regulament. 
Meciurile durau două, trei 
sau chiar patru ore pînă 
ce oboseau jucătorii și se 
iăsau păgubași.

tă, în meciul dintre re
prezentativele Greciei 
și Turciei.

— Cum se împacă at
letismul și tenisul in 

programul dvs. sportiv ? 
am intrebat-o pe Sevim 
Barulay într-o pauză a 
întrecerii care se desfă
șoară pe terenurile din 
parcul sportiv Progresul.

— Mai am și altele ... 
Joc volei în echipa na
țională a Turciei și bas
chet în formația Cole
giului din Ankara, acolo 
unde de altfel sint pro
fesoară 
că. Am 
curești 
noastre, 
împart, 
chet 
schimb racheta cu discul 
de cîte ori e nevoie. ..

— Care este insă spor
tul nr. 1 ?

— In inimă.. . tenisul. 
Și probabil că în curînd 
voi renunța la celelalte. 
Este și greu de altfel să 
ajungi la performață pe 
mai multe terenuri deo
dată. Poate pentru o 
Alexandra Ciudina... Eu 
n-am reușit să arunc 
discul decît la 38.01 m. 
Mă voi consacra 
încolo tenisului, 
Ies că de la anul 
caniadă 
probele 
nin și 
această 
ne din 
portantă.

de educație fizi- 
jucat și la Bu- 

cu echipa școlii 
Iată cum mă... 
Iarna fac bas- 

și volei, iar vara

Privind statura impu
nătoare a polisportivei 
Sevim Barulay ne-am 
gindit totuși că echipa 
sa de baschet va pierde 
un pivot de nădejde, cea 
de volei va trebui să 
caute o altă trăgătoare, 
recordul de disc al Tur
ciei va fi mai puțin pe
riclitat. ..

Sevim vrea să fie in
să originală : a ales spor
tul grației — tenisul. Nu 
degeaba este una din 
puținele turcoaice cu 
păr auriu... o blondă 
autentică 1

ACCIDENT?

Caleidoscop atletic
m este cel mai bătrîn : 5
am.

Iată

EHI’Jik-irri'wUTH b magazin «poște mbcbzim

Pentru ca recordul mon
dial la aruncarea ciocanu
lui să ajungă de la 57.77 
m la 60.77 m a fost ne
voie de 40 de ani, iar pen
tru
fost necesari
ani...

următorii 3 metri au
doar trei

Pînă în 1960 cel mai 
vechi record mondial a 
fost acela de 8,13 m al 
lui Owens la lungime (25 
de anî). în momentul de 
față recordul mondial al 
lui Vladimir Kuț la 5.000

foarte slabă pregătire.
Sub lespede e-aeela care 
(Deși avea-n echipă rol) 
Nu a lăsat, precum se 

parc, 
In urma sa, măcar un...

GOL !

Unui sportiv care su
ferea de amețeală de 
pe urma succeselor.

Am aflat din ce pricină 
S-a-ntfmplat al său deces: 
Amețit de-un nou succes 
N-a putut să-și mai revină!

Unui antrenor de fot- , 
bal care nu se ocupă 
de pregătirea echipei 
sale.

Aicea zace antrenorul 
Ce-a dat în fotbal cu... 

piciorul !

S. HOROVEANU-Iași

Specialiștii sovietici pre
văd pentru anii 1965—1966 
recorduri care azi par de-a 
dreptul fantastice, 
clteva : 9.8 la 100 m, 43.6
la 400 m. 27:20 la 10.000 
m, 2,35 m la săritura In 
înălțime, 65 m la disc, 93 
m la suliță,. 75 m la cio
can, iar la probele femi
nine 10.8 la 100 m, 1:59 
la 800 m, 2,00 m la înăl
țime, 61 m la disc etc.

Vn M.Z. se vede-n zare...
Strașnică motocicletă ! t 
Insă cel ce o conduce
O confundă c-o... rachetă.

de aci 
mai a- 
în Bal- 
inclusevor fi

de simplu femi- 
dublu mixt. Și 
competiție devi

ce în ce mai im-

Și pe bulevard, deodată, 
El, motociclistul Niță. 
Cu un alt vehicul, iată 
Execut-o... „Periniță*.

Asta-i Niță — asta-i fapta 
Săvirșită cum necum. 
N-a știut să țină dreapta, 
Tine dreapta-n ghips acum 1

T1TI GHEORGH IU-Vaslui

Dacă juniorii noștri, in prezent, sint cei mai buni din Europa, 
nu același lucru se poate spune și despre seniori.

ACUM CÎTIVA ANI ACUM

— E cazul să înveți fotbal de la el, 
că e mai... bătrin!

— E cazul să înveți fotbal de la el, 
că e mai... tinăr!

Desen de AL. CLENCIU

Ce zid să se fi prăbu
șit, îngropînd sub cără
mizi pe acest tînăr spor
tiv ? Dar de unde „un 
zidu, pe stadion, pe sta
dionul olimpic din Hel
sinki și de ce stau atit 
de impasibili spectatorii 
din tribună ?

De altfel nu este vorba 
de vreun accident, ci de...

o aterizare la săritura cu 
prăjina. Nivelul tot mai 
înalt la care se ridică șta
cheta (aflată acum aproape 
de 5 metri) a făcut nece
sară luarea unor măsuri 
de proiecție pentru sări
tori. Contactul cu nisipul 
gropii a devenit dureros

în căderile de la o ase
menea înălțime. Tocmai de 
aceea nisipul și talașul 
au fost înlocuite cu niște 
bucăți de burete care imi
tă perfect cărămizile. 
O adevărală plăcere să cazi 
pe asemenea... cărămizi.

Foto: T. Roibu

EMILIA KOLLER, SU
CEAVA. — «Lovitura de 
la poartă. Mingea șuțată 
de un fundaș întilnește în 
traiectoria ei pe arbitrul 
jocului, care se afla în 
apropierea porții și rico
șează în plasă Este gol ?” 
Aceasta depinde de locul 
unde era în momentul a- 
cela arbitrul. Dacă se afla 
în afara careului de 16 
metri — e gol valabil. In 
caz contrar, lovitura se 
repetă, mingea nefiind 
considerată în joc decît 
după ce a depășit careul 
de 16 metri.

ION DAVID, TURDA. — 
Maestra emerită a spor
tului la handbal, Carolina 
Cirligeanu, este căsătorită 
cu arbitrul de handbal 
Pândele Cîrligeanu.

IOSIF BLAGA, ARAD. 
— 1) Echipa de fotbal Ra
pid a retrogradat de două 
ori din categoria A. Pri
ma oară în 1951, după ce 
în campionatul precedent 
se clasase pe locul al doi
lea, la egalitate de puncte 
cu echipa campioană, 
U.T.A. ’ Te pui cu... fot
balul ? In 1954, Rapidul 
avea să retrogradeze din 
nou. De fiecare dată însă 
rapidiștii s-au întors re
pede in categoria A. Cum 
s-ar spune, cu primul... 
tren ! — 2) R^^rdul selec
ționărilor în e hi pa repre
zentativă de fotbal a țării 
noastre îl deține Bodola : 
48. Albu a fost selecționat 
numai de 41 de ori dar 
deține și el un record : de 
35 de ori consecutiv.

CONSTANTIN GALES- 
CU, CARANSEBEȘ. — 1)
Etapele de cupă sint echi
valate cu cele de campio
nat și viceversa, atunci 
cînd un fotbalist are de 
executat o suspendare. El 
nu poate juca nici în cam
pionat, nici intr-un meci 
de cupă în perioada res
pectivă. — 2) Iată rezul
tatele celor 4 întîlniri de 
atletism de pînă acum 
dintre reprezentativele
U.R.S.S. și S.U.A., termi
nate toate cu victoria so
vieticilor : 1958, la Mos
cova : 172—170 (femei: 63— 
44, bărbați: 109—126); 1959, 
la Filadelfia : 175—167 (fe
mei: 67—40, bărbați: 108— 
127), 1961, la Moscova: 179— 
163 (femei : 68—39, băr
bați: 111—124); 1962, la Falo 
Alto: 173—169 (femei 66— 
41, bărbați: 107—128).

B. MIRON și S. VIO
REL, ARAD — Campiona
tele mondiale de handbal 
se organizează din patru 
în patru ani la fiecare din 
cele 4... sectoare ale sale : 
handbal în 11 masculin, 
handbal în 11 feminin, 
handbal în 7 masculin și 
handbal în 7 feminin. Ca 
urmare, în fiecare an 
avem cîte un campionat 
mondial de handbal. Iată 
și palmaresul nostru: 1956, 
R.P.R. campioană mon
dială la handbal în 11 
fete ; 1959 : locul II la 
handbal în 11 băieți ; 1960: 
R.P.R. din nou campioană 
la handbal în 11 fete ; 
1961 : R.P.R. campioană 
mondială la handbal în 7 
băieți. Mai e nevoie să vă

spun și rezultatul campio
natului mondial de hand
bal in 7 fete din... 1962 ?...

I. COCULESCU, PITEȘTI. 
— Jucătoarea de tenis Mina 
Ilina a fost bolnavă. Ace
sta este motivul pentru 
care a abandonat — tem
porar — activitatea com- 
petițională.

REMUS PLĂCINTĂ, 
CLUJ. — Fostul interna
țional Rafinski, astăzi 
antrenor, a jucat de 20 de 
ori în prima reprezenta
tivă a țârii. El a luat par
te la primul campionat 
mondial de fotbal din 
1930, din Uruguay, jucind 
mijlocaș stînga în meciul 
cu Peru (scor : 3—1) și in
ter stînga în întîlnirea cu 
Uruguay (scor: 0—4).

DUMITRU PROFIRE, 
SIBIU. — Fundașii echipei 
Braziliei, Djalma Santos 
și Nilton Santos nu sint 
frați.

GHEORGHE LINJOIU, 
GĂIEȘTI. — In 1955, gol- 
geterul campionatului a 
fost Ciosescu („Amintiri, 
„Amintiri”, vorba cîntecu- 
luiî). El a smuls acest tit
lu neoficial „pe potou“, 
marcînd în ultima etapă 6 
din < 8 goluri înscrise
de Știința Timișoara in 
meciul ci Dinamo Brașov 
(astăzi Dinamo Bacău). 
Scor : 8—0.

ION POSTAȘU
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Noi succese ale sportivilor noștri
I (Urmare din pag. I)

In primul meci, echipa R. S. Ceho
slovace a întîlnit pe aceea a Finlandei. 

(Jucătorii cehoslovaci au dominat tot 
timpul și -u reușit să cîștige la un scor 
concludent: 3—0 (5. 3, 5). In cel de al 
doilea meci, voleibaliștii noștri au fur
nizat în compania sportivilor sovietici un 
joc de bună calitate, deseori aplaudat de 
spectatori. 1. ■aeputul a aparținut volei
baliștilor sovietici care reușesc să „scoa- 

i grele, și care, tn gene-

A fost prezentat filmul „Turneul 
U.E.F.A. — 1962*  care s-a bucurat de 
un deosebit succes, la continuare a avut 
loc un schimb de păreri, de fotografii 
fi insigne. Intîlnirea s-a desfășurat In- 
tr-o atmosferă deosebii de prietenească.

în 
de

• Un grop de atjeși sovietici au parti
cipat la un concurs organizat în orașul 
Ta mpere. ' itl eiteva rezultate : 3000 m: 
Konov 8:23,5 Greutate (fete): Irina 
Press 14,76 m Suliță: Loses 78,63 m 
Lungime : Tez-Ovanesiu 7.43 ul

• Miercuri seara, echipa maghiari 
Taiabanya a jocat în compania forma
ției franceze Olimpique Nlmes. Scor 
final : 1-1 (0-0).

PETRE DAVID

• To fi membrii delegației țăru noas
tre s-au înscris la concurs pentru ob
ținerea insignei sportive a Festivalului.

• Joi, un cler din Helsinki a rugat-o 
pe Iolanda Balaș sS-i dea un autograf. 
Rîndurile recordmanei noastre mondiale 
au constituit cel de al 1253-lea autograf 
înscris în cantul elevului finlandez I

ral. au impus reprezentanților noștri 
rrtm irezistibil. Sovieticii au condus 
un moment dat cu 9—3. Apoi jocul se 
echilibrează. Voleibaliștii noștri, acțio- 
ne-ază mai calm și îi ajung pe jucătorii 
sovietici la 10. In final, setul este do
minat de voleibaliștii noștri care cîști- 
gă la 13. In al doilea set cîștigăm mai 
ușor, la 6. în setul următor însă, volei
baliștii romîni comit o serie de greșeli, 
dispozitivul de atac nu intervine hotă- 
rît. astfel că pierdem la 13. în ultimul 
set. sportivii țării noastr' joacă mai 
aproape de valoarea lor. se concentrează 
mult. întreprind acțiuni precise în atac 
și cîștigă la 9. Scor final : 3—1 pentru 
echipa R. P. Romîne. A fost folosită 
formația: Corbeanu. Drăgan. PLOCON, 
H. NICOLAI. Fierarit, MICII. ESCU. 
Au mai jucat : Pavel. Cherebețiti și 
Coste. Astăzi echipa noastră va susține 
meciul decisiv. în compania voleibaliști
lor cehoslovaci.

O ÎNCERCARE he diversiune 
înăbușită de locuitorii 

DIN HELSINKI

un 
la • Un grup de atleți romîni tui luat 

pa. te la un concurs amical ținut tn lo
calitatea ValLeakoski, situată la 150 km 
de Helsinki. Im ocest concurs au mai 
participat atleți din U.R.S.S., R. P. 
Bulgaria și Finlanda. Sportivii noștri 
au ocupat locul I tn 5 probe cu următoa
rele rezultate: Ana Beșuan — 72,5 pe 
100 m., Olga Borangic — 7,45 m la înăl
țime, Zoltan Va moș — 52JB pe 400 m. 
și 3:59,8 pe 1.500 m șl Eugen Duca — 
2,01 m la înălțime.

Rethi a obținut o excelentă victorie la 
experimentații sportivi maghiari Fa- 
hâzi și Rozsas cu 3—2. Cu această 
victorie, cei doi reprezentanți ai țării 
noastre și-au cîștigat dreptul de a par
ticipa la finala probei. Iată cîteva re
zultate tehnice. Dublu mixt: Mietinen. 
Stenbach (Finlanda) — Mihalca, Rethi 
3—0, Fahazi, Erzsebet (R.P.U.) — 
Mihalca, Rethi 3—-1, He Man Li, Li 
Pa O (R.P. Chineză)—Mihalca, Rethi 
3—1, Giurgiucă, Jandrescu — Balai- 
șite, Kalnin (U.R.S.S.) 3—1, Giurgiu
că, Jandrescu — Faludi, Rozsas 
(R.P.U.) 2—3. Dublu fete: Jandrescu, 
Mihalca — Kulovita, Mietinen (Fin
landa) 3—0. Dublu băieți; Giurgiucă, 
Rethi — Mutinen, Antikainen (Fin
landa) 3—0, Giurgiucă, Rethi — Fos- 
set, Odeye (Franța) 3—0, Giurgiucă, 
Rethi—Fahazi, Rozsas (R.P.U.) 3—2 
(21 — 18, 18—21, 21—19, 13—21. 21 — 
13). In finala probei, Giurgiucă și 
Redd vor întîlni pe jucătorii chinezi 
Sao Ben Hu și Chin Pao Man.

In turneul de simplu femei, Mariana 
Jandrescu a început bine obținînd 
două victorii categorice, cu 3-0, la Va- 
laste (Finlanda) și Rodinen (Cuba). 
In turul următor însă, Jandrescu a 
pierdut la Sevessi (R.P. Ungară) cu 
3-0.

Cealaltă jucătoare, Mihalca, a pier
dut la Faluti (R.P.U.) tot cu 3-0.

La simplu bărbați, Rethi l-a învins 
pe Rainava (Finlanda) cu 3-0, apoi 
pe Mosset (Franța) cu același scor. 
In partida cu cehoslovacul Chemelik, 
Rethi a jucat însă neatent, s-a pripit 
și a cedat cu 3-1.

La ora la care telefonez, celălalt 
jucător al țării noastre, Giurgiucă, nu 
intrase în concurs.

Competițiile. de volei au intrat 
tradiția întrecerilor organizate 
U.S.I.C. (Uniunea Sportivă Interna- 
ț ion ala a Feroviarilor). După campio
natul feminin de voiei desfășurat acum 
cîțiva ani la București și cîștigat de 
echipa Rapid, în I960 s-a disputat la 
Moscova prima ediție a campionatului 
internațional feroviar masculin de vo
lei, care a revenit formației Uniunii 
Sovietice.

Anul acesta, în R. S. Cehoslovacă 
va avea loc cea de a doua ediție a 
campionatului internațional feroviar 
masculin de volei. întrecerea se va 
desfășura între 8—16 august în mai 
multe orașe. La ea vor lua parte echi-

pe din U.R.S.S, (reprezentată de ta*  
komotiv Moscova), R. P. Bulgaria, 
Austria, R. S. Cehoslovacă. R. P Po
lonă, R. P. Ungară, R. P. F. Iugo
slavia, R. D. Germană etc.

Nu vor lipsi de la startul competi
ției nici voleibaliștii feroviari din țara 
noastră. In urma tragerii la sorți, ei 
vor lua parte în grupa de la Decin 
și vor întîlni în primul meci echipa 
Austriei. Conform regulamentului, echi
pele participante au fost împărțite in 
trei grupe. Primele două clasate di-ti 
fiecare grupă vor disputa finala cam
pionatului la Praga.

Echipa noastră este antrenată de 
ing. N. Meadu și dr. J. Ponova.

Victor Ciocîltea în fruntea clasamentului 
în turneul de la Sofia

,Jocul

După 8 runde în turneul internațio
nal de șah de la Sofia conduce mae
strul iugoslav Damianovici cu 5,5 
puncte. El este urmat. în clasament de 
Pidevski (R.P. Bulgaria), Mikenas 
(U.R.S.S.) cu cite 5 puncte, Lilienthal 
(U.R.S.S.) și Tringov (R.P. Bulgaria) 
cu 4,5 puncte, Ciocîltea (R.P.R.) 4 
puncte și două partide întrerupte, Ber
tok (Iugoslavia) și Kluger (R.P. Un
gară) cite 4 puncte fiecare. Ciociltea 
a întrerupt în jxiziție egală cu Orev 
(R.P. Bulgaria) și într-o poziție com
plicată cu Lehman (R.F. Germană).

Joi s-au disputat partidele întrerupte 
din rundele 7 și 8. Jucînd cu mare 
precizie, Ciocîltea a reușit să salveze 
finalul cu Lehman și să cîștige par
tida cu Orev, instaiîndu-se astfel, îm
preună cu Damianovici în fruntea cla
samentului.

Aseară s-a jucat runda a 9-a. In 
centrul atenției s-a situat partida Da
mianovici—Ciociltea, încheiată remi
ză după mari complicații. Tot prin re
miză s-au încheiat partidele: Popov— 
Bertok, Lehman—Lilienthal și Kluger-

Golz. °artidele Pidevski—Mikenas și 
Orev—îringov s-au întrerupt. Clasa
mentul: Ciociltea, Damianovici 6 punc
te. Mikenas (1), Pidevski (1), Lilien- 
thal 5, Lehman, Bertok, Kluger, Trin- 
gov (1) 4‘/2 etc.

(Agerpres)

Reprezentativa școlară de atletism
a R. P. Romine

intibește pe cea a R. P. Ungare

Campionatele internaționale de tenis
in faza finalelor

Este un fapt incontestabil că la Hel
sinki, 
tenii, 
bunei 
lumii.
turi de întregul popor, de masele largi 
ale oamenilor muncii, deviza măreață 
a Festivalului : Pace și prietenie !
‘ Dușmanii păcii și prieteniei între 
popoare, adepții cursei înarmării atomice 
ziu se împacă cu ideea organizării și 
desfășurării Festivalului. Presa din ca
pitala Finlandei i-a dema-cat însă pe 
acești dușmani înrăiți ai păcii. Este vor
ba de un arnp jalnic de huligani din 
Occident și dintr-o scrie de țări de 
peste Ocean, cu dosare care atestă că 
sînt autorii a numeroase furturi și sa
mavolnicii. Trimiși pe banii N.A.T.O. 
și îmbătați cu wiski, ei și-au făcut apa
riția pe străzile capitalei Finlandei pen
tru a tulbura atmosfera senină, sărbă
torească a Festivalului.

Joi dimineață. în timp ce o parte 
dintre sportivii delegați ai Cubei revolu
ționare se îndreptau către stadionul 
olimpic, cîțiva huligani au încercat să 
pună la cale o diversiune. Cetățenii fin
landezi, care îi înconjoară cu căldură 
pe delegații la Festival, au avut însă o 
atitudine fermă, potolind capetele înfier- 
bîntate ale huliganilor.
i Orice încercare de diversiune, orice 
provocare a instigatorilor la război, a 
celor care cultivă ura între popoare va 
fi sortită eșecului. Fiindcă la Helsinki, 
înălțătoarea idee a prieteniei și păcii 
este îmbrățișată cu toată căldura. Și 
această idee va triumfa !

PE AGENDA ÎNTRECERILOR SPOR
TIVE ALE FESTIVALULUI

Festivalul a închegat multe prie- 
a creat noi adepti in sprijinul 
conviețuiri între toate popoarele 
Tineretul finlandez aprobă, a’ă-

• Iată și o declarație ■ antrenorului 
italian Vuioli Cur za, referitoare la echipa 
feminină de volei a țării noastre: 

echipei de. de fete mi-a făcut

NICOLAE MARTINESCU

o
•ie și o concepție modernă. Afirm cu 
toată convingerea că foarte cur iad a- 
ceasta echipă va avea ■« euvuU greu 
de spus In orice competiție internațio
nală de mare anverguri’*.
GIURGIUCĂ Șl RETM IN FINALA 

PROBEI DE DUBLU MASCULIN

impresie deosebită. Are multă fante-

Jucătorii noștri de tenis de masă au 
început întrecerile alături de numeroși 
sportivi de valoare din U.R.S.S., R.P. 
Chineză, R.P. Ungară și Japonia. Joi. 
în prima zi. s-au desfășurat întrecerile 
de dublu, vineri cele de simplu. Astăzi 
vor avea loc finalele.

Manifestînd o tenacitate admirabilă, 
dublul nostru masculin Giurgiucă,

(Urmare din pag. I)
Scor final: 3—6, 6—3, 6—4, 1—6, 

8—6.
Și în meciul Gasiorek — Năstase 

au avut loc interesante schimbări de 
scor. Dar numai la început, cînd ju
cătorul romîn pornise atît de bine în 
primul set și a fost egalat de la 5—2. 
In continuare, Năstase se dovedește 
excesiv de nervos, nu se mai poate 
concentra, răspunde tot mai slab min
gilor puternice și 
nezului și pierde 
0—6.

In fine, Bosch 
că vor să rezolve 
lor de finală. Partida 
joi tn setul trei, iar a 
neața Cristea (sufocat) 
la scorul de 7—9, 6—1, 3—6, 6—2.

In sferturile de finală feminine, 
trei dintre jucătoarele noastre au 
eliminat adversare din alte țări, după 
jocuri aproape fără istoric. Campioa
na țării, Julieta Namian cu lovituri 
variate, în forță, atît de pe 
terenului, cît și la 
„mat“ pe poloneza 
kowna : 6—0, 6—0. 
regularitate surorile 
nu și Ecaterina Horșa au trecut cu 
ușurință de campioana iugoslavă 
Maja Djukici (6—3, 6—1) și res
pectiv de prima jucătoare a Tur
ciei, Sevim Barulay (6—3, 6—4).

Succese romîneșfi și în probele 
de bublu

razante ale po!o- 
net: 5—7, 3-6,

și Cristea păreau 
„la ceas“ sfertul 

s-a întrerupt 
doua zi dimi- 

a abandonat

fileu, a
Thereza

Cu jocul 
Eleonora

fundul 
făcut-o

Skor- 
lor de 
Roșia-

PE SCURT
In prima zi a campionatelor 

nale de natație care au loc la

• foi dimineața, la sediul delegației 
R P. Romine a arul loc o intilnire 
prietenească cu sportivii italieni, mem
bri ai U.I.S.P. Din partea delegației 
țării noastre au participat o serie de 
sportivi fruntași, printre care Iolanda 
Balaș, Constantin Grccescu și echipa fe
minină de volei.

Cu prilejul intilnirii a luat cuvtutul 
tovarășului EMIL CH1BU, vicepreșe
dinte al Consiliului General al UCFS. 
iar din partea oaspeților, Florină i 
Mmuniri, din conducerea U.I.S.P.

!

unio-
__ ___ ... __ Har

kov studenta Larisa Viktorova a sta
bilit un nou record al țării în proba 
de 400 m liber, cu timpul de 5’08" 
6/10. (Vechiul record 5TI" 3/10 era 
deținut de aceeași sportivă).

• I.a Vichy (Franța) a început tur
neul final al competiției de tenis pen
tru tineret, „Cupa Galea". Echipa 
U.R.S.S. conduce cu 2-0 în mecitri cu 
Belgia : Metreveli l-a învins pe Dres- 
sard cu 10-8; 7-5 și Minașvili pe 
Gromckel cu 10-8: 3-6; 6-3. In meciul 
Italia—Franța scorul este egal: 1-1. 
Maioli a cîștigat la Javffret cu 1-6; 
6-1; 7-5 și Barclay la Bologna cu 
6-1; 6-0.

In zilele de 4 și 6 august se desfă
șoară pe stadionul White City din

Londra meciul internațional de atle
tism dintre echipele masculine 
gliei și R.P. Polone.

• Cu prilejul competițiilor 
ale Festivalului, la Helsinki, 
dionul Olimpic, se desfășoră 
de atletism dintre echipele masculine 
ale Finlandei și Suediei. După prima 
zi scorul este de 105—100 puncte în 
favoarea atleților finlandezi, 
teva rezultate: 100 m:
(Suedia) 10” 6/10; 800 m : 
(Finlanda) 1’48” 7 10: 400 
tamaki (Finlanda) 47” 8/10; 
Larsson (Suedia) 14’09” 6/10;
me; Petersson (Suedia) 2,10 m; cio
can: Asplund (Suedia) 62,94.m; greu
tate; Kunnas (Finlanda) 17,49 m; 
lungime: Valka'.ia (Finlanda) 7,48 m.

ale An-

sportive 
pe sta- 

meciul

Iată cî- 
Johnsson
Salonen 

m: Rin- 
5000 m: 

îtlălți-

Jucătorii 
grele și au 
ori în fața 
probele de 
mai importante la dublu masculin, 
pină în semifinale: Tolov, Petru- 
nov (R.P B.) — Boaghe, Dron 6—3, 
2—6, 6—4 ; Dancea, Slapciu — Balas, 
Orenly (Turcia) 6—4, 6—3; Optimi 
de finală : Gasiorek, Piatek (R.P.P.) — 
Cruceanu, Mita 6—0, 6—1 ; Bardan, 
D. Vizirii — Tolov, Petrunov 7—5, 
6—4; Rakosi, Burcescu — Jaksici, 
Jelici (R.P.F.I ) 6—3, 6—3 ; Cris
tea. Năstase — Purpuras, Kalivas 
(Grecia) 6—2. 6—2: Ciuparov. Ran- 
ghelov (R.P.B.) — Djukici (R.P.F.I), 
Bosch 6—4, 3—6, 6—2 ; Dancea, 
Slapciu — I. Năstase. Dimache 3—6, 
6—3, 6—1 : Țiriac, Mărmureanu — 
Tereanu, Fătu 6—1, 6—1. Sferturi de 
finală : Țiriac, Mărmureanu — Dan
cea, Slapciu 6—3, 6—2, 6—4 ; Ciu
parov, Ranglielov — Kalogheropoulos, 
Kanelopoulos (Grecia) 6—1. 6—1, 
6—1 ; Cristea, Năstase — Rakosi, 
Burcescu 9—7, 6—4, 6—3 ; Gasiorek, 
Piatek — Bardan, D. Viziru 6—0, 
1—6, 6—3, 6—2.

La dublu femei, de remarcat rezul
tatul perechii romîne Ecaterina Hocșa
— Mariana Ciogolea care a eliminat 
cu .6—2, 6—0 cuplul campioanelor 
Maja Djukici (R.P.F.I.) — Sevim 
Barulay (Turcia). Celelalte trei sfer
turi de finală : Julieta Namian, Eleo
nora Roșiartu — litdif Dibar, Karla 
Klahre 6—1, 6—1 ; Cristina Doboșiu. 
Irina Todorovski — Aneta Verone, 
Ciuparova 6—4. 6—I ; Jadwiga Je- 
drezowska, Tliereza Skorkowna 
(R.P.P.) — Letiția Man, Sanda Cio
golea 6—3, 6—2.

Rezultate de la dublu mixt: D. Vi
zirii. Roșianu — Balas, Barclay 
6—3, 6—3 ; Țiriac. Namian — Anghe- 
lescu, Todorovski 6—3, 6—2 ; Mărmu
reanu. Doboșiu — Jaksici Djukici 
6—3, 3—6. 6—2 ; Piatek Jedrezowska
— Bardan, Horsa 3—6, 11—9,
6-4 (!).

Semifinalele la dublu mixt, de ieri, 
au dat rezultatele : Țiriac, Namian— 
Mărmureanu, Doboșiu 6—2. 6—2; Pia
tek, Jedrezowska — D. Viziru, Ro
șianu 7—5, 6—1.

★
Azi dimineața (ora 8.30) au loc se

mifinalele la dublu femei și bărbați, 
după-amiaza (ora 15) finalele la du
blu bărbați și simplu femei ; miine 
dimineața finala ia dublu femei, iar 
după amiaza finalele la simplu băr
bați și dublu mixt.

oaspeți au avut momente 
trebuit să cedeze de multe 
tenismanilor noștri și în 
perechi. Iată rezultatele
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Cei mai buni atleți școlari din (ara 
noastră vor fi prezenți astăzi și miine, 
în localitatea Gyula, la startul probe
lor din cadrul meciului de atletism 
pe care îl vor susține în compania 
atleților școlari din R. P. Ungară.

Devenită tradițională (intîlnirea a 
ajuns ja cea de a III-a ediție), între
cerea suscită un interes deosebit, dată 
fiind forma excelentă în care se gă
sesc majoritatea atleților participanți.

Echipa țării noastre a plecat joi 
seara spre Gyula. In lotul atleților 
școlari figurează nume cunoscute ea 
Mihaela Popescu, Liliana Veselino- 
vici, Rozalia Moțiu. Elvira ' Cataramă, 
Ecaterina Potoroacă, Ana Cimpone- 
riu, Gabriela Radulescu, Ion Vașca, 
Eugen Simionescu, Viorel Suciu, Ion 
Buiac, Gheorghe Luchian, Constantin 
Perju etc. -j

Reprezentativa școlară a țării noa
stre este condusă de profesorul Vla
dimir Simionescu. Ca antrenori au fă
cut deplasarea profesorii Virgil An- 
dronic și A. Sebesi.

Turneul echipei de fotbal 
Știința Timișoara in R. 0. Germană

Conti.nuîndu-și turneul în R. D. 
Germană echipa de fotbal Știința Ti
mișoara a intîinit în orașul Halle for
mația locală S. K. Chemie, din prima 
ligă a campionatului R.D.G. Meciul s-a 
terminat la egalitate: 1-1 (0-1). Go
lul fotbaliștilor romîni a fost înscris 
de Popa.

O nouă întîlnire
cu luptătorii iugoslavi

REȘIȚA 3 (prin telefon). — Sala 
sporturilor „30 Decembrie" a găzduit 
miercuri intîlnirea internațională de. 
lupte clasice dintre selecționata de ti
neret a R.P.F. Iugoslavia și luptătorii 
de la C.S.M. Reșița. Dovedindu-se mai 
bine pregătiți din punct de vedere teh
nic, oaspeții au cîștigat cu 6—2.

Rezultate tehnice: cat. 
Vidakovic (I) termină 
cu N. Nebunu (R); cat. 
Varga (I) b.p. 
cat. 63 kg

52 kg — M. 
la egalitate 
57 kg — L.
Trifa (R);

I. Vlădescu (R);

Dobre
S. Kovacs (I) b. tuș 

min. 6 N. Ghineț (R); cat. 70 kg — 
M. Nemethi (I) termină la egalitate 
cu M. Boloca.n (R); cat. 78 kg — I. 
Bartuș (1) b.p. Silviu Dragu (R); 
cat. 87 kg — Z. Tanasic (I) termină 
la
cat 97 kg — I. Torocsik (I) b. tuș 
min. 8 Andrei Bod (R); cat. grea — 
Petar Breskanski (I) termină la egali
tate cu Helmut Weinberger (R).

S-au achitat bine de funcțiile lor 
arbitrii S. Vuiavic, M. Glisici 
(R.P.F.I ), Vasiie Orz și lacob Lo- 
vasz (Reșița).

I. PLAVIȚU-coresp. .
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